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মরণের ডঙ্কা বাজে 

আত্মীয়-স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে দীড়িয়ে রুমাল 
নাড়তে লাগলো । 

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি, কারণ কলকাতার তার 

জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই! সবে সে চাকরীট! পেয়েচে, একট বড় 

ওঁধধ ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যান্ভাসার হয়ে সেষাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর ৷ 
স্থরেশ্বরের বাড়ী হুগলী জেলার একটা গ্রামে । বেজায় ম্যালেরিয়ায় 

দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচেঃ। গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো 

বাড়ীর ইট স্তুপাকার হয়ে পথে বাতায়াত বন্ধ করেচে, সন্ধ্যার পর 

সুরেশ্বরদের পাড়ায় আলো! জলে না। 

ওদের পাড়ার চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোড়ো বাড়ীর মধ্যে 

একমাত্র অধিবাসী স্ুরেশ্বরেরা | কোনে! উপার নেই বলেই এখানে 
পড়ে থাকা--নইলে কোন্ কালে উঠে গিয়ে সহর বাজারের দিকে 

বাস করতো ওরা । 

সুরেশ্বর বি, এস, সি পাশ করে এতদিন বাড়ীতেই বসে ছিল। 

চাকুরী মেলা দুর্ঘট আর কেই বা করে দেবে--এই সব জন্তেই সে 

চেষ্টা পধ্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেন্সন্ নিযে বাড়ী এসে 

বসেছেন, খুব সামান্তই পেনসন্_সে আয়ে সংসার চালানে! কারক্লেশে 
হয় 'কিস্ত জাও পাড়াগায়ে। সহরে সে আয়ে চলে না। বছর 

খানেক বাড়ী বসে থাকবার পরে স্থরেখর গ্রামে আর থাঁকতে 

পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন, তার সমবয়সী এমন কোনে। 

ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে হুদ কথাবার্তা বল! যার। 

সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলে! শিবিয়ে শুয়ে পড়াই 

গ্রামের নিরম | তারপর আর কোনদিকে সাড়াশব্ব নেই। 

খ্ 



মরণের ডস্ক। বাজে 

ক্রমশঃ এ জীবন সুরেখবরের অসহা হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে 
কলকাতায় এসে টুইশানি করেও যদি চালায়, তবুও তো! সহরে সে থাকতে 
পারবে এখন । 

আজ মাস পাঁচ ছয় আগে স্ুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং 

দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে । এতদিন এক আধটা 

টুইশানি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকুরিটা পেয়েচে, তারই 
এক ছাত্রের পিতার সাহায্যে 9 সুপারিশে । সঙ্গে তিন বাক্স ওষধ 

পত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্মের মোটর গাড়ী ওকে 

টাদপাল ঘাটে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল | 

এই প্রথম চাকুরী এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া. 
স্থরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা বিষাদ মেশানো এক 

অদ্ভুত ভাব। একদল মান্য আছে, যারা অজান৷ দূর বিদেশে 

নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে 
সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুণো ও নিরীহ 

ধরণের মানুযষ-তার মত লোক নিরাপদে চাকুরী করে আর দশজন 

বাঙালী ভদ্রলোকের মত নির্বিছে সংপার ধর্ম পালন করতে পারলে 

সুখী হয়। 

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে--তাঁও যে সে বিদেশ নয়, সমু 

পারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে__-সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে 

চাকুরী থাকে না। সে চায়নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে 

ফিরে আপতে পারলে অন্ঠ চাকুরীর চেষ্টা করবে। 

কিন্ত জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। 

ধীরে ধীরে বোটানিকাল গার্ডেন, ছুই-তীরব্যাপী কণ কারখানা 

৩ 
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পেছনে ফেলে রেখে প্রকাণ্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে 

চলেচে। ভোর ছণ্টায় জাহাজ ছেঁড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেছে, 
ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক চেয়ার পেতে 

গল্পগুজব জুড়ে দিরেচে, স্টীমারের একজন কর্মচারী সবাইকে বলে 
গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে ষদ্দি ডাগায় কোনো চিঠি 

পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হর | 

বয় এসে বল্লে-_-মাপন৷কে চায়ের বদলে আর কিছু দেবো? 

সুবেশ্বর সেকেও ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এ খবর আগেই 

জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা দেওয়ার সময়ে চায়ের 

পেয়ালা সে ফেরৎ দিয়েছে । 

স্থরেশ্বর বললে--না, কিছু দরকার নেই। বয় চলে গেল। 
এমন সময়ে কে একজন বেশ মার্জিত ভদ্র স্বরে ওর পেছনের 

দিক থেকে জিজ্ঞাসা করলে--মাঁপ করবেন, মশায় কি বাঙালী? 

সুরেশ্বর পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে বিস্ময়ে এইমাত্র একজন 

নব আগন্তক যাত্রী তার ডেক চেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে 

ঈাড়িয়ে তাকে এই প্রশ্ন করছে। তার বয়স পচিশ ছাব্বিশের 

বেণী নয, একহারা দীর্ঘ সুঠাম চেহারা । সুন্দর মুখশ্রী, চোখ ছুটি 
বুদ্ধির দীষ্তিতে উজ্জল--সবশুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ । সুরেশ্বর উত্তর 

দেওয়ার আগেই সে লোকটি হালিমুখে বল্লে--কিছু মনে করবেন না, 

একসঙ্গেই কদিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাপ করে নিতে 
চাই। প্রথমট। বুঝতে পারিনি আঁপনি বাঙ্গালী কি না । 

সুরেশ্বর হেসে বল্পে-এর আর মনে করার কি? ভালই তো হোল। 

আমার পক্ষেও । সেকেও ক্লাসে আর বাঙালী নেই ? 

৪ 
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-না, আর ধারা যাচ্ছেন--লবাই ডেকে । একজন কেবল ফার্ট 
ক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন-_রেসুমে ? 

-আপাততঃ তাই বটে-_সেখানে থেকে যাবো সিঙ্গাপুর । 
-_- বেশ, বেশ, খুব ভাল হোল । 

আমিও তাই, দরে এসে বন্গুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভাল 
করে আলাপ জমিরে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে । 

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজেরই মুখে অনেক কথা 
শুনলে । ওর নাম বিমলচন্ত্র বসু, সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ থেকে 

পাশ করে বেরিয়ে ডাক্তারী করবার চেষ্টায় পিঙ্গাপুর যাচ্ছে । বিমলের 

বাড়ী কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালই। সিঙ্গাপুরে ওদের পাড়ার 
এক ভদ্রলোকের বন্ধু ব্যবসা করেন, তার নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে! 

কথাবার্তী শুনে সুরেশ্বরের মনে হোল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও 

সাহসী | নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দেই সে মশগুল । 

সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবগ্ঠি সুবেশ্বর নিজেও গায়ে ভালই শক্তি 

ধরে; এক সময়ে সে রীতিমত ব্যায়াম ও কুস্তি করতো, তারপর গ্রামে 

অনেকদিন থাকার সময়ে সে মাটি কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি 

ংসারের কাজ নিজের হাতে করতো বলে হাত-পা যথেষ্ট শক্ত ও 

কর্মক্ষম ৷ 

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল । স্ুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারূপ 

গল্প করচে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বল্লে--আমি একবার 

কেবিন থেকে আপি আপনি বন্গুন ৷ ডায়মণ্ড হাঁরবার ছাড়িয়েচে এখুনি 
পাইলট নেমে াবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপণি 

যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেল! লিখে রাখুন । 



মরণের ডঙ্কা বাজে 

সাগর পয়েণ্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই 
কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা স্টীমলঞ্চে 

কলকাতার দিকে চলে গেল। 

সাগর পয়েণ্ট ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র--কোনো দিকে ভাঙ। 
দেখ! যায় না-_ঈষৎ ঘোলা ও পাটকিলে রঙের জলরাশি চারিধারে । 
সন্ধ্যা হয়েচে, সাগর পয়েপ্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলচে, 
কতকগুলে! সাদা গাংচিল জাহাজের বেতারের মাস্তলের ওপর উড়চে। 

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করচে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভার-কোটটা 

আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল । 

জ্যোতননা! রাত। ডেকের রেলিংএর ধারে চাদের আলো এসে 

পড়েচে, স্থরেশ্বরের মন এই সন্ধার খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ 
বাড়ীর কথা ভেবে, বৃদ্ধঞথাপ মায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন্ 

প্রভার অশ্রসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে। 

পূর্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্ররুতির ঘরোয়া ধরণের লোক । 
বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকুরীর খাতিরে । বিমল 

যদিও সরেখবরের মত ঘরকুণো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে 

কোনো! ছঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল ন1। সে চিঠি নিয়ে ষাচ্ছে পরিচিত 

বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে 

দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে। তারপর বিমল সেখানে একথান। 

বাড়ী ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে 

শান্ত ও সুবোধ বালকের মত ডাক্তারী আরম্ভ করে দেবে--এই ছিল 
তার মতলব। যেমন পাচজনে দেশে বাস করচে, সেনা হয় গিয়ে 

করবে সিঙ্গাপুরে । 

৬ 
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কিন্ত হছুজনেই জানতো না একটা কথা । 
তার! জানতো না যে নিরুপদ্রব, শাস্তভাবে ডাক্তারী ও ওষুধের 

ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না--তারদের অদৃষ্ট তাদের ছু'জনকে 
এক সঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদ সম্কুল পথ যাত্রায় এবং তাদের 
ছুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে | 

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে । বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনস্ত নাল আকাশ 

ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। 

একদিন ছুপুরে বিমল স্ুরেশ্বরকে উত্তেজিত সুরে ডাক দিয়ে বল্ল 

_চট, করে চলে আস্কুন, দেখুন কি একটা জন্ত ! 

জন্তটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মত্ত) জাহাজের শবে জল 
থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্ত হয়ে' গেল। 

জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ভীয়মান মস্ত দেখলে--ছেলেবেলায় 

চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে। মাঝে মাঝে অন্য অন্ত জাহাজের সঙ্গে 

দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলিকাতাগামী জাহাজ । 

ওরা জাহাজের নাম পড়চে--ওর! কেন, সবাই। এ অকুল*জল- 

রাশির দেশে অন্ত একখান জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন 

কত অভিনব দৃশ্ত ! শত শত যাত্রী ঝুঁকে পড়েচে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, 

নাম পড়চে, কত কি মন্তব্য করচে। ওরাও নাম পড়লে--একখানার 

নাম ড্যালহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের 

কোন মানে হয় না--কিলাওয়াজা--অন্ততঃ ওরা তো কোন মানে 
৭ 
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খুজে পেলে না। একখান জাপানী এন ওয়াই, কে 
লাইনের জাহাজ হিদ্জুমারু, উদীয়মান কুধ্য আকা পতাকা 

ওড়ানো । 

দুদিনের দিন রাত্রে বেসিন লাইট হাউসের আলো ঘুরে ঘুরে 
জ্বলতে দেখা গেল। | 

সুরেশ্বর সমুদ্র গীড়ার কাতর হয়ে পড়েচে, কিন্ত বিমল ঠিক 

খাড়া আছে, যদিও তাঁর খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েচে। 

সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, য| খার পেটে তলায় না, 
দিন রাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই। 

জাহাজের টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে চলে 

যার। 
কি বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকুরী! এত হাঙ্গামা পোরানো। 

কি ওর পোষায়? দিব্যি ছিল, বাড়ীতে খাচ্ছিল, দাচ্ছিল। চাকুরীর 

খাতিরে বিদেশে বেরিয়ে কি ঝকমারি দেখো তো! 

বিমল কিন্ত আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, স্ুত্তিতে শিস্ 

দেয়, গান করে। স্থরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে হোয়াট এ গুড, 

সেলার্ ইউ আর ! 
তিনদিন ছুইরাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন 

সন্ধায় এলিফেণ্ট পয়েণ্টের লাইট হাউস দেখা গেল । 
বেলাভূমি যদিও দেখ! যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং 

ক্রমশঃ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে, ভাঙা বেশী দূরে নেই। 
ডাঁঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে। 

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে। 
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সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন্ বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উঠিকে 
দেওয়া হ'ল মাস্তলে। সন্ধ্যাকাশ তখনও যেন লাল। সান্ধ্য তারার 

সঙ্গে টাদ উঠছে পশ্চিমাকাশে-_ইরাবতী বক্ষে টাদের ছায়! পড়েচে। 
জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোগর ফেললে । রাত্রে ইরাবতী নদীতে 

বড় জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেসুনের পাইলট রাত্রে 
জাহাজে থাকবে ও সকালে ইরাব্তী বক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিফে' 
যাবে । 

ভোর বেলায় কেবিন থেকে ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে স্থরেস্বর 

দেখলে জাহাজ চলেচে ইরাবতীর ছুই তীরের সমতল ভূমি ও. 
ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোথ যায় নিয় বঙ্গের মত শস্ত- 

শ্তামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘরবাড়ী। তার পরেই রেঙুন। 
পৌছে গেল জাহাজ । 

স্রেশ্বর বাবিমল কেউই র্েনুনে নামবে না । সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে 

কাজ আছে বটে কিন্তু সে ফিরবার মুখে । ওরা ছুজনেই এ 

জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে 

বেড়াতে বেরুল । 
বেশী কিছু দেখবার সমর নাই। ছুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের 

জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের “পা্পার”» বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটার, 
আগেই ফিরে আসতে । 

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখচে, বেশ' 
লাগচে ওদের চোখে । লেক, পার্ক ও লোরেডাগং প্যাগোডা দেখে 

ওর! জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে । 
আবার অকুল সমুদ্রের অনস্ত জলরাশি । 
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একদিন স্রেশ্বর বিমলকে বল্পে--দেখ বিমল, কাল রাত্রে বড় 

একটা মজার স্বপ্ন দেখেচি-_ 
--কি স্বপ্ধ ? 

তুমি আর আমি ছোট একটা অদ্ভুত গড়নের বজরা বা 
নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি? সে ধরণেব বজর! আমি 
ছবিতে দেখেচি, ঠিক বোঝাতে পারচিনে এখন | 

তারপর ? 

তারপর ধোঁয়ায় চারিদিক অদ্ধকার হয়ে গেল। খালি ধোয়া 

বিশ্রী কালে৷ ধোয়া... 
--আমরা বাচলাম তো ! 

না খসলাম £ 
কথ! শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠল । সরেশ্বব 

চুপ করে রইল। 
বিমল বল্লে--আমি একট! প্রস্তাব করি শোনো । চলো! ছু'জনে 

সিঙ্গাপুরে গিয়ে একটা! জার়গ! বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি ! তুমি 
তোমার কোম্পানীকে বলে ওষুধ আনাবে। .বেশ লাভ হবে 

আমি ডাক্তারী করবো । 

রেগ্ুন থেকে জাহাজ ছেড়ে ছুই দিন ছুই রাত অনবরত যাওয়ার 
পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখ! গেল। রেন্ুনের মত সমতল 

ভূমি নয়, উচু নীচ যে দিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের 
চতু্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড় বড় কালো রঙের 
খুটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেল! । জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। 
পালতোলা জেলে ডিডিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন । 

১৬ 
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পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সামপান এসে 
জাহাজের চারিধারে থিরলে | মাঝির! সকলে চীনেম্যান। 

ওরা প্লাপানে করে বন্দরে নেমে পহর দেখতে বের ছোল। 

'ঘণ্ট! হিসেবে ছু'জনে একখানা রকশা করলে-ঘণ্টা পি্ু কুঁড়ি 

সেন্ট ভাড়া । 

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়। 
অনেকগুলো ছোটনদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে সহরের মধ্যে 
দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে । 

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীন! মঠ দেখতে পেল। পাথরে 
বাধান ফিঁড়ি, বাগান, পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেছে। 

বাগানের চারিদিকে নালায় ঝৰরণার জলশ্রোতে কত পদ্মগাছ। 

মন্দিরের মধ্যে টেওষ্ট ধন্দ্ীজ দেবমু্তি | 
এদের মধ্যে একটি মুত্তি দেখে হ্থরেশ্বর চমকে ফাড়িয়ে 

গেল। 

কোন্ চীনা দেবতার মুর্তি, ভ্রকুটী কুটিল, কঠিন রুক্ষ মুখ । 
হাতে অন্ত্র, দাড়াবার ভঙ্গিটি পধ্যস্ত আক্রোশপুর্ণ। সমস্ত পৃথিবী 
যেন ধবংল করতে উদ্ত। 

বিমল বঙল্পে--কি, ধাড়ালে যে-- ? 

-_দেখচো মৃর্তিটা ? মুখচোখের কি নিষ্ঠুর ভাব দেখচো ? 
মন্দিরের পুরোহিতদিগের জিগ্যেন্ করে জানা গেল ওটী টেও 

রণদেবতার মুত্তি। 
হঠাৎ স্থরেশ্বর বললে--চল এখান থেকে চলে ধাই। 

বিশ্মিত বিমল বল্লে--ওকি ! 
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শশী শি আরশীশিশ শি ০ ০ এরর এ 
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পাহাড়ের উপরে যাবে না? 

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে 

ফিরলো । 
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পথে বল্পে--তোমার কি হোল হে সুরেশ্বর ? ও রকম মুখ গম্ভীর 

করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন? 
স্ুরেশ্বর বল্পে--কই না, ও কিছু নয়, চলো | 
জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু স্ুরেশ্বরের সে ভাব দূর হোল না৷ 

ভাল করে কথা কর না, কি যেন ভাবছে । নৈশ ভোজের 

টেবিলে ও ভাল করে খেতেও পারলে ন!। 

রাত ৯্টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু 

স্বস্তি অনুভব করলে । পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমাল1 দূরে 
মিপিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেচে নৈশ ভোজের পরে । 

হঠাৎ স্ুরেশ্বর বলে উঠলো-উঃ, কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম 
ওই চীনা দেবতার মূর্তিটা দেখে 

বিমল হেসে বল্লে--আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম কিন্তু, সত্যি, 
তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে! স্বীকার করি মুর্তিটা অবশ্ঠি খুব 
কমনীয় নয়, তবুও-- 

স্থবেশ্বর গম্ভীর মুখে বল্লে--আমার মনে হচ্ছে কি জানো বিমল? 

"আমরা যেন এই দেবতার কোপৃষ্টিতে পড়ে গিয়েচি। সব সময় 
লব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্/বেলা এ চীনে মন্দিরে গিয়ে 
ভাল কাজ করিনি। 

শিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছুলো। 
ছুর থেকে লিঙ্গাপুরের দৃশ্ত দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুসি হয়ে 
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উঠল | শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন, সমগ্র এসিরার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটা, 
প্রধান বন্দর । বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়। যাচ্ছিল। 

অসংখ/ ছোট ছোট পাহাড় জলের মধ্যে থেকে মাথ! তুলে দীড়িয়ে 
তাদের ওপর শ্ুদৃশ্ত ঘরবাড়ী--চারিদিকে পিনাংএর মত মাছ ধরবার 

প্রকাণ্ড আড্ডা । নীল রংয়ে চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন ঝোলানে! পাল-তোল! 

চীনা জাঙ্ক ও সামপানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেচে। 

বন্দরে চুকবার মুখেই একখান! ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ প্রায় মাঝ 
দরিয়াধ নোঙর করে আছে করলা নেবার জন্যে। তার প্রকাণ্ড. 

ফোকরওয়াল! ছুই কামান ওদের দিকে মুখ ই করে আছে যেন ওদের 
গিলবার লোভে । আরও নানা ধরনের জাহাজ, গ্ীমলঞ্চ, সামপানে 
মালয় নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যেদিকে চোখ পড়ে 
শুধু নৌকো আর জাহাজ । বিমলের মনে হল কলকাতা এর কাছে 
কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বড় বন্দর | 

চারিদিকেই বার সমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোটবড় জাহাজ দীড়িয়ে, 
তাদের মধ্যে আরও হু'খানা বড় যুদ্ধ জাহাজ ওদের চোখে পড়লো । 

বন্দরের উত্তর-পূর্ব কোনে তিন মাইলেব পরে বিখ্যাত নৌ-বহরের 
আড্ডা! দূর থেকে দেখা যার, বড় বড় ইন্পাতের খুটা, বেতারের 
মাস্তলে'সেদিকটা অরণ্যের সষ্ঠি করেচে। 

জাহাজের কয়ল! নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর | টি দিক 
থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পুর্বগামী সব রকমই জাহাজকেই এখানে 
াড়াতে হবে কয়লার জন্তে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদূর ধরে 

পর্বতাকারে কয়ল। রক্ষিত হচ্ছে৷ যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দুর 
পর্য্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কম্বলার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে । 
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বনারে জাহাজ এসে থামলে স্থরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলী দিয়ে 

মালপত্র এনে ছু'খান রিক্সা ভাড়া করলে। ওর! ছু'জনেই একটা? 
ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানেই উঠলো । বিকালের দিকে 
সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্মের কাজে কয়েক জায়গার ঘুরে এল | বিমল যে 
ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। 

সদ্ধ্যার পূর্বে স্ুরেশ্বর ফিরে এসে দেখলে বিমল বিষ মুখে ঘরে 

বসে আছে। 

সুবেশ্বর জিগ্যেস করলে--কি হয়েছে? অমন ভাবে বসে কেন? 

বিমল বল্পে-_ভাই এতদুরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হোল? 
আমি--যা ভেবে এখানে এনলুম, তা হবার কোনে আশ! নেই। যে 
ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগনে ডাক্তার হককে 

এসে বসেচে | আমার কোনে! আশ! নেই। 
স্ুরেশ্বর বললে-__-তাতে কি হয়েচে? এতবড় পিঙ্গাপুর সহরে ছুজন 

বাঙ্গালী ডাক্তারের স্থান হবে না? খেপেচ তুমি? আমি ওষুধের 
দোকান খুলচি, তুমি সেখানে ডাক্তার হয়ে বোযো । দেখে কি হয্স না 

হয়। 

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হোল তাদের ঘরের বাইরে জানাল্লার কাছে 
কে যেন একজন ওদের কথা দীড়িয়ে শুনচে। 

বিমল বললে ওকে? 

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িরে দেখলে ॥ 

তার মনে হোল একজন যেন বারান্দার মোড়ে অর্স্ত হয়ে গেল। 
সে ফিরে এসে বল্পে--ও কিছু না, কে একজন গেল। 
তারপর ওরা ছ'জনে অনেক রাত পর্যন্ত শিঙ্গাপুরের ভারতীর পাড়ায় ' 
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“একখান। ওষুধের পদৌঁকান খুলবার সন্ধে জল্পনাকল্পনা করলে। 

(বিমল হাজার খানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে। সুরেশ্বর 

নিজেদের ফার্মীকে বলে ওষুধের যোগাড় করবে । 
বড় ডাকঘরের ক্লক টাওয়ারে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজলো । 

হোটেলের চাকর এসে ছু'জনের খাব|র দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, 

€মাটা মোটা সুস্বাহ রুটী ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও 

আলুর তরকারী এই আহাধ্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা” অমৃত্ের 

মত লাগলো ওদের | 

আহরাদি সেরে স্ুরেশ্বর শোবার যোগাড় করতে যাচ্চে, এমন 

মগ বিমল হঠাৎ উঠে দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে 

দেখলে । 

সুরেশ্বর বল্লে--কি ? 

বিমল ফিরে এলে বিছানায় বসলো । বল্পে-আমার ঠিক মনে 

হলো কে একজন জানালাটার কাছে ধীড়িয়ে ছিল। কাউকে দেখলুম 

ন| কিন্ত 

নুবেশ্বরের কি রকম সন্দেহ হোলো। বিদেশ বিভঁই জারগা, 
নানারকম বিপর্দের আশঙ্কা এখানে পদে পদে! সে বলে সাবধান 

থাকাই ভাল। দরজা বেশ বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়। রাতও হরেচে 

অনেক । 

সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ । তাই অনেক রাত্রে 
একট। কিলের শব্দে ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসলো 

বিছানার শিয়রের দিকে জানালাটা খোল! ছিল৷ বিছানা ও 

জানালার মধ্যে একটা ছোট টেবিল 1 টেবিলের দিকে নজর পড়াতে, 
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পুরেশ্বর দেখলে টেবিলটার ওপর টিল জড়ানো এক টুকরো কাগজ । 
এটাই বোধ হয় একটু আঁগে জানল! দিয়ে এসে পড়েছে, তার 
শবে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরে আলে জালাই ছিল। কাগজের 
টুকরোট! ও পড়লে, তাতে ইংরাজিতে লেখা রয়েচে-- 

আপনারা ভারতীর ! যতদুর জানতে পেরেছি লিঙ্গাপুরে আপনারা 
নবাগত ও চিকিৎসা ব্যবসারী। কাল হুপুর বেলা বোটানিক্যাল 
গার্ডেনে অফিডের ঘরের উত্তর-পূর্বব কোণে যে বড় ডুরিয়ান ফলের 
গাছ আছে, তার" নীচে অপেক্ষা করবেন ছুজ্ুনেই। আপনাদের 

তা. 
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ছ্জমের পক্ষেই লাভজনক কোনো! প্রস্তাব উত্থাপিত হবে । আসত 
ইত:ভতঃ করবেন দা। লেখার নীচে কারো মাম পই নেই। 

বিমলও কাগজখানা পড়লে । ব্যাপার ফি? এ ওর মুখের দিকে 

চেয়ে রইলো । কিছুক্ষণ ছজনেই নীরধ | 
স্ুরেশ্বর প্রথমে কথ! ৰল্লে। বল্পে--কেউ তামাল! করচে বলে মনে 

হচ্ছে, কি বলো? কিন্তু তাই বা করবে কে, আমাদের চেনেই বা কে? 

বিমল চিন্তিত মুখে বল্লে--কিছু বুঝতে পারচি নে। কোনো! 

থারাঁপ উদ্দেস্ট আছে বলে মনে হয় না কি? 

"কি খারাপ উদেশ্ত! আমরা যে খুব বড় লোক নই, তার প্রমাণ 
ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এগস্পায়ার হোটেলে না উঠে এখানে উঠেচি। 

টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে । সুতরাং কি করতে পারে আমাদের ? 

সে রাত্রের মত ছু'জনে ঘুমিন্নে পড়ল। 
সকালে উঠে বিমল বল্লে--চল, যাওয়াই যাব্। এত ভয় কিসের? 

বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত, 
লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। ছু'জনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকড়ি 
নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারুর হবে না। 

“দুপুরের পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়াল৷ জোহর ই্রীটের মোড় 
থেকে একখানা প্রিকৃসা ভাড়া! করলে । ম্যাডিসন কোম্পানীর সোডা” 

ওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীন! ভদ্রলোক ওদের রিকৃসা 

থামিয়ে চীনে রিক্সাওয়ালাকে কি জিগ্যেস করলে । তারপর উত্তর 

পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিকৃপাওয়ালাঁকে ইংরেজিতে জিগ্যেস 

করলে--কি বলে তোমাকে হে? 

রিক্সাওয়ালা বঙ্লে--জিগোেস করলে সওয়ারী কোথায় নিয়ে যাচ্চ ? 
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স্তুমি কি বললে? 

আমি কিছু বলিনি। বঙ্গবার নিয়ম নেই আমাদের | সিঙ্গাপুর বড় 
খারাপ জায়গা, মিষ্টার। 

বোটানিক্যাল গাঁড়েন লহর ছাড়িয়ে প্রায় ছু'মাইল দুরে? 'সহর 
ছাড়িয়েই প্রকাণ্ড একট! কিসের কারখানা । তাক্পপর পথের ধারে 
ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগানস্বাড়ী। এমন ঘন সবুজ 
গাছপালার সমাবেশ ও শোঁভ1, বিমল ও নুরেশবর বাংলা প্লেশের ছেলে 

হয়েও দেখেনি--কারণ নিষুব রেখার নিকটবর্থী এই সব স্থানের মত 
উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য পৃথিবীর অন্ত কোথাও হওয়া সম্ভব নয়৷ 

মাঝে মাঝে রবারের বাগান । 

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌছে ওরা রিক্সওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় 
করলে । প্রকাণ্ড বড় “বাগান, কত ধরণের গাছপালা, বেশীর ভাগই মাল 
উপদ্বীপজাত। বড় বড় কুটাফলের গাছ, ভুর্িয়ান্ পাকবার সময় বলে 
ডুরিয়ান ফলের গাছের নীচে দিয়ে যেতে পাক! ডুরিয়ান্ ফলের 
দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে । 

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নি ননী একটী অস্ভুত 
সৌন্দধ্যময় স্থান! এত উচু উচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ 
ওরা কোথাও দেখেনি । নিস্তব্ধ ছুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কি, 
পাখী ডাক্ছে সুস্বরেঃ আকাশ সুনীল, জায়গাট! বড় ভাল লাগলো ওদের | 

অফিড হাউস্ খুঁজে বার করে তার উত্তর পূর্ব্ব কোণে সত্যই খুব বড় 
একটা ডুরিরান্ ফলের গাছ দেখা গেল। সে গাছেরও ফল পেকে 
বথারীতি ছূর্গদ্ধ বেরুচ্ছে 

বিমল বঙ্ে--একটু সতর্ক থাকো । দেখা যাক না কি হয়! 
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সবুজ টিয়রি ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসছে। একটা অপূর্ব 
শান্তি চারিদিকে--ওরা ছুজনে ডুরিয়ান্ গাছের ছায়ায় শুকৃনে। তাল পাতা 
পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো । 

মিনিট তিনও হয়নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজী ও একজন 
চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল । 

হুরেশ্খর ও ধিমল দু'জনেই উঠে দাড়ালো 

ওর! কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাব্রাজী ভদ্রলোকটী অত্যন্ত 

সুপুরুষ ও সুবেশ। তিনি বেশ পরিফার ইংরাজীতে বল্লেন-_-আপনারা 
হিক এসেছেন তাহোলে। ইনি মিঃ আ-চিন্, স্থানীয় চীনা কন্মূলেট 
অপিসের মিলিটারি আযাটাসি । আমার নাম সুববা রাঁও। 

পরম্পরের অভিবাদন বিনিময় শেষ হবার পর চারজনেই সেই 

ডুরিয়ান্ গাছের তলায় বস্লো। সমগ্র বোটানিকেল গার্ডেনে এর চেয়ে 
নির্জন স্থান আছে কিনা সন্দেহ । 

স্থববা রাও বল্লেন-_ প্রথমেই একট! কথা জিগ্যেস করি--আপনারা 
দুজনেই উপাধিধারী ডাক্তার তো ? 

শ্ুরেশ্বর বল্লে সে ডাক্তার নয়, ওষধ ব্যবপারী। বিমল পাশ করা 

ডাক্তার | 

এ কথার উত্তরে 'আ-চিন বল্লেন--দুজনকেই আমাদের দরকার। 

একট! কথ প্রথমেই বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন । আমরা ভারতের 
সাহাধ্য চাই। জাপান অন্তায় ভাবে আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে, 

দেশে খাগ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ভাক্তারী 
ইউনিট গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি, কারণ আইনতঃ বিদেশ থেকে আমর! 

তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনার বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা 
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আপনাদের মন্ত্র শিষ্য । আমাদের সাহাষ্য করুন। এর বদলে আমাদের" 
দরিদ্র দেশ ছুশে৷ ডলার মাসিক বেতন ও অল্লান্ত সব খরচ দেন! এখন 

আপনারা বিবেচন। করে বলুন আপনাদের কি মত। 
নুরেশ্বর বল্লে--যণি রাজী হই, কবে যেতে হবে? 
এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং 

যাবার পাসপোর্ট আপনারা পাখেন না। আমার গব্ণমেন্ট সে ব্যবস্থা 
করবেন ও আপনাদেব এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন 
করবেন । আপনাঁব! যদি রাজি হন, আমার গবর্ণমেণ্ট আপনাদের কাছে 

চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন। 

সুববা রাও বল্লেন--জবাব এখুনি দিতে হবে না। ভেবে দেখুন 
আপনারা । আজ সন্ধ্যাবেলা জোহব ষ্টাটের বড় পার্কের ব্যাগ ষ্ট্যাণ্ডের 

কাছে আমি ও আ-চিন, থাকবো । কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না। 

মরণের ডঙ্কা বাজে 

ওর চলে গেলে বিমল বল্পে--কি বল স্ুরেশ্বর, শুনলে তে! সব 

ব্যাপার ? 

সরেশ্বর বল্পে--চল যাই। এখন আমাদের বয়ল কম, দেশবিদেশে 
যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে 
থাকলে ডাক্তার হিসাবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে । চীনদেশটাও দেখা 

হয়ে যাবে পরের পয়সায় । 

বিমল বল্পে-_আমার তো! খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কি বল তাই 
ভাবছিলুম | 

সন্ধ্যাবেলায় ওরা! এসে জোহোর ইটের পার্কের ব্যাণ্ড ষ্্যাপ্ডের কোণে 

'আ-চিন ও স্ুব্বা রাওয়ের সাক্ষাত পেলে । ওদের সব কথাবার্থা শুনে 
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“আটিন বল্পে-:তা হোলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে । 
ক"দিনে আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকালেই চুকিয়ে 

দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকী 
ব্যবস্থা আমি করবো | আর এই নিন্-- 

কথ! শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ শু'জে দিয়ে আ-চিন 

ও স্থুবব। রাও চলে গেলেন । 

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা একশো! ডলারের নোট । 
পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু 

জিনিষপত্র কেন! ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নিঙ্গেশমত আবার 

ব্যাও ট্্যাণ্ডের কোণে এসে দাড়ালো । 

একটু পরেই আ-চিন্ এলেন | বিমলকে জিগ্যেস্ কল্লেন-- 

--আপনাদের জিনিষ পত্র? 

--হোটেলেই আছে। 

--হোটেলে রেখে ভাল করেন নি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে 
গিয়ে জিনিষপত্র তুলে এখানে নিয়ে আন্থন। আমি এখানেই থাকি । 
পার্কের কোণে ছোট বাস্তাটার ওপর গাড়ী দাড় করিয়ে হর্ণ দিতে 

বলবেন । আপনাদের আর কিছু লাগবে? 

না ধন্যবাদ ষা দিয়েছেন ষথেষ্ট | 
আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও ন্ুরেশ্বর ট্যাজসিতে ফিরে পার্কের কোথে 

দাড়িয়ে হর্ণ দিতে লাগলে] । 
আ-চিন এসে ওদের গাড়ীতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কি 

বল্লেন। সেট্যাক্ষি বড় পোষ্ট অফিসের সামনে এনে দীড় করালো । 
বিমল বল্পে-_এখানে কি হবে? 
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বিমলের কথা শেষ হতে ন1 হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখান! নীল 
রংয়ের হুইপেট গাড়ী এসে ফ্রাড়ালো | ট্টীয়ারিং ধরে আছে একজন চীন! 
ড্রাইভার । 

আ-চিন্ বল্পেন--উঠুন পাশের গাড়ীতে । 
পরে তার, ইঙ্গিত মত ছু'জন ড্রাইভারে মিলে জিনিষপত্র সব নতুন 

গাড়ীখানার তুলে দিলে । গাড়ী যখন তীর বেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড় 
বড় রাস্ত! বেয়ে চলেছে, তখন বিমল বল্পে--অত সদরে দাড়িয়ে ও ব্যবস্থা 

করলেন কেন? কেউ যি টের পেয়ে থাকে? 

আ-চিন্ বল্লেন-কেউ করবে নাজানি বলে এঁব্যবস্থা। এ সময়ে 
চীনা ডাক নিতে রোজ কনম্লেট, আপিসের লোক ওখানে আববে 

সকলেই জানে! আমার পরণে কনন্থুলেটের ইউনিফত্, আমি লুকিয়ে 
কোনে কাজ করতে গেলেই সন্দেহের চোখে লোকে দেখবে । সদরে 

কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না। 

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়লো--নারিকেল শ্রেনীর আড়ালে । সহব 
ছাড়িয়ে একটু দূরে একট! নিভৃত স্থানে এসে গাড়ী একটা! বাংলোর 
কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো । পাশেই নীল সমুদ্র। 

আ-চিন্ বল্লেন--এখানে নামতে হবে। 
বাংলোর একটা ঘরে ওদের বপিয়ে আ-চিন্ বল্পেন--আমি যাই। 

এখানে নিশ্চিন্তমনে থাকুন । কোন ভয় নেই । যথাসময়ে আপনাদের 

খাবার দেওয়া হবে | বাকী ব্যবস্থা সব রাত্রে) ূ 

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোট ছোট 
পেয়ালায় সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক নিয়ে ওদের সামনে 
রাখলে। 

নতি 
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বিমল বল্পে--এ আবার কি চিজ বাবা? ইছুর ভাজ! টাজা নয় তো? 

স্ুরেশ্বর বল্পে--ইছুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের যখন পাওয়া 

ষাচ্ছে। তবে ইছুর খাওয়া! অভ্যাস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে 

থাকতে হবে চীন দেশে । : 

কিন্তু কেকৃগুলো৷ ওদের মন্দ লাগলো না। চা পানের পরে ওর! 
ংলোর চারিধারে একটু ঘুরে বেড়ালে ৷ সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জন 

স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলোটী অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে এক পারি ঝাউ 
অপরাহের বাতাসে সো! সো করছিল। দূরে সমুদ্র বক্ষে অস্তহ্্যের আভা 

পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ! 
সুরেশ্বর ভাবছিল হুগলী জেলার তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুবানো 

বাড়ী--বাপ, মায়ের কথা । জীর্ণ সান বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঠা 
বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ | 

জীবনে কি-সব অদ্ভুত পরিবর্তনও ঘটে ! তিন মাস মাত্র আগে সেও 
এমনি সন্ধ্যায় এ গ্রামের খালের ধারটাতে এক1 পারচারী করে বেড়াতো ও 
কি ভাবে কোথায় গেলে চাকুরী পাওয়। যায় সেই ভাবনাতে ব্যস্ত 
থাকতো | আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে ! 

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুদুর প্রসারী শ্তামল সমুদ্র বেলার সান্ধ্য 
শোভার দৃশ্তে । সে ভাবছিল কবি ও 'উপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলো 

ভে৷ স্বর্গ_-মাথার ওপরকার নীল আকাশ--এই সবুজ ঝাউয়ের সারি--এ 
সমুদ্রবক্ষের ছোট ছোট পাহাড়--সত্যিই স্বর্গ__ 

গভীর রাত্রে আ-চীন এসে ওদের ওঠালেন। একখান! মোটর আধ 

মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নিজ্জন স্থানে ওর! জিনিষপত্র 
সমেত ছোট একট! জালি বোটে উঠলো। দুরে বন্দরের আলোর সারি দেখা 

৮১] 



মরণের ডঙ্কা বার্জে 

যাচ্ছে--অন্ধকার রাত্রি, নির্জন সুযুদ্র বক্ষ। কিছুদূরে একটা চীনা জাঙ্ক 
অন্ধকারের মধ্যে ধাড়িয়েছিল--জালিবোট গিয়ে জাঙ্কের গায়ে লাগলো । 

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওর জাঙ্কে উঠলো। 
পাঁটাতনের নীচে একটা ছোট কামরা ওদের জন্ঠে নির্দিষ্ট ছিল । 

কামরাতে একটা চীন! মাতর বিছানো, বেতের বালিস, চীনা ল&ন, রভীন 

গালার পুতুল, কীচকড়ার ফুলের টবে নাপিসাম্ ফুলগাছই--এমন কি ছোট 

থাঁচাসমেত একটা ক্যানারি পাখী । 

আ-চিন্ বর্লেন-_-কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো। 

সরেশ্বর বলে-ন্ুন্দর সাজানো কামরা । আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ । 

আ-চিন্ গভীর ভাবে বল্লেন--ধন্তবাদ আপনাদের | আমাদের বিপন্ন 
দেশকে দয়া করে আপনার! সাহাধ্য করবার জন্তে এত কষ্ট স্বীকার করে 

অজান। ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন । ভগবান বুদ্ধের দেশের লোক 

আপনারা সব সময়েই আপনারা আমাদের নমস্ত। ভগবান বুদ্ধের 

আনীর্বাদ আপনাদের ওপর বর্ধিত হোক । 
সুরেশ্বর বল্পে--আপনি তো সঙ্গে যাবেন না--এ নৌকা! ঠিক 

জারগায় আমাদের নিয়ে যাবে তো? 

-_-সে বিষয়ে ভাববেন না। এ চীন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী জাঙ্ক,। 

তিন দিন পরে একথান৷ চীনা! জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ 

সামনে দুস্তর চীন সমুদ্র। জাঙ্কে সে সমুদ্র পার হওয়া যাবে না। 

আ-চিন্ বিদায় নেবার পরে নৌকা নশুর ওঠালে। জান্কের সুসজ্জিত 
কামরার মোমবাতির আলো! জলছে। অনুকুল বাযুভরে চীন সমুদ্র বেয়ে 

নৌকা চলেছে--ঘন অন্ধকারে কেবল আলোকোৎক্ষেপক ঢেউগুলি যেন 
জোনাকীর ঝাঁকের মত জলছে। 

& 
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বিমল বল্লে--এথান থেকে হংকং সতেরোশো! আঠারোশো মাইল দূর । 
এই ভীষণ চীন্সমুদ্র--আর এই জাঙ্ক তো! এখানে মোচার খোল!। প্রাণ 

নিয়ে এখন ভাঙ্গায় পা দিতে পারলে তো! হয়] 

সুরেশখবর বল্লে-এসেভালে! করনি, বিমল। ঝৌকের মাথায় তখন ছুজনেই 
আ-চিনের কথার ভুলে গেলুম কেমন-_দেখলে? এই জাঙ্কে যদি তোমায় 
আমার'খুন করে এর! জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কি করবে? কেউ 

জানে না আমরা কোথায় আছি। কেউ একটা খেজ পর্ধ্স্ত 

করবে না । 

বিমল বল্লে--ও সব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর ?: 

যেয়ে সমুদ্রের দৃশ্তটা একবার দেখ। ফসফোরেসেণ্ট ঢেউগুলে৷ কি 
চমৎকার দেখাচ্ছে? মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব হচ্ছে সমুদ্রের 
মধ্যে। ওগুলো কি? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরাজি ভাষ! 

কে জানে না জানে নৌকায়, তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম 
হোল না। ক্রমে পৃবদিক ফন হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু 

পরে সুর্য উঠল। 
সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও ছুলুনি সুরু করে দিলে । চীন 

সমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, ভয়ানক সর্ব্দ1 চঞ্চল, ঝড় তুফান লেগেই আছে। 
ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো । 

আহার বিহারে রুচি রইল না। 
সেদিন বিকালে এক মন্ত ঢেউএর মাথায় একটা কাটল্ ফিস এসে 

পড়লে! জাঙ্কের পাটাতনে ! সেটা তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীন! 

মাঝিরা ধরে ফেললে) 
জ্যাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভালো লাগে না। ভাত ও 

হস 
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ু্টকি মাছের তরকারী । সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত ছুটা বাঙালী যাত্রীর পক্ষে 
চীনা ভাত তরকারী খাওয়া প্রায় অনভ্তব । 

সুরেশ্বর বল্পে--ঝ'কমারি করেছি এসে, ভাই। নাখেয়ে তো দেখছি 
আপাততঃ মরঞ্ে হবে। 

তৃতীয় দিন ছুপুরে দূরে দিগ্বলয়ে একখান বড় গ্টীমারের ধোয়া দেখা 
গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেঙ দুরবীণ দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদ্ি্ 
মুখে কি আদেশ দিলে, মাঝি মাল্লারা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। 
আধার উল্টোদিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কি? ৮ 

সুরেশ্বর সারেগুকে জিজ্ঞেস করলে-_-নৌকা ঘোরাচ্ছ কেন? 
সারেঙ দুরের অস্পষ্ট জাহীজটাঁর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উদ্িপ্ন 

মুখে বল্লে--ইংলিশ ক্ুজার, মিষ্টার, 'ভেরি বিগ ক্রুজার--বিগ্ গান-- 
সুরেশ্বর বল্লে-তাতে তোমাদের ভয় কি? ওর! তোমাদের কিছু 

বলতে যাবে কেন? 
কিন্তু সুরেশ্বর জানতো ন! সারেণ্ডেএর আসল ভয়ের কারণ কোনখানে ! 

চীন সমুদ্র চীনা বোশ্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্মে বুটিশ যুদ্ধ জাহাজ 
সর্বপ্রকার চীনা নৌকা, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর-_-বিশেষ করে বন্দর 
থেকে দূরে বার সমুদ্র দিয়ে যে সব যায়--তাদের ওপর খববৃষ্টি রাখে। 
ওদের জাঙ্বকে দেখে সন্দেহ হোলেই থামিয়ে খানাতল্লাস করবেই? তা 
হোলে এজাঙ্কে যে বে-মাইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নীচে লুকানে৷॥ 
--তা ধরা পড়ে যাবে । 

চীন! মাঝিগুলে! অতিশয় ধূর্ত। যুদ্ধ জাহাজ দূরে থেকে যেমনি দেখা, 
অর্মনি জাঙ্ক মাঝ সমুদ্রে ঝুপ্ করে নোগর নামিয়ে দিলে ও পাঁটাতনের 
'নীচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে নমুদ্রে ফেলতে লাগলো-- 
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দেখতে দেখতে জাম্বখানা একখানি চীনা জেলে ডিডিতে পরিবতিত 

হয়ে গেল। 

বিমল বল্পে উঃ কি চালাক দেখেছ । 
স্ুরেশ্বর বল্লে--চালাক তাই রক্ষে_নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এসে 

যদ্দি আমাঁদের ধরতো1-_বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করার অপরাধে তোমায় 
আমার জেল খাটতে হবে, সে হু'স আছে? - 

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজীরখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে । 

এখন তার বড ফোকবওয়ালা কামানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের 

বুকে একটা! ধুসরবর্ণের পর্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। 
যদি কোনে সন্দেহ কবে একটী বড কামান তাদের দিকে দাগে 

আর ওদের চিহ্ন খুজে পাওয়া যাবে? 

চীনা মাঝিমাল্লাগুলো মহ! উৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে । 

স্থরেশ্বর ও বিমলের বুক টিপ. টিপ করছে উদ্বেগে ও উত্তেজনার | কিন্তু 

সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষ্যই করলে না। ওদের 
প্রায় একমাইল দূর দিয়ে পোজ! পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল। 

জাঙ্ক শুদ্ধ লোক হাপ ছেড় বাচলো। 

দুপুরের পবে দূরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা গেল । 
জাঙ্ক গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোউব করলে । বিমল ও হ্ুরেশ্বর 

'শুনলে নৌকার জল ফুরিয়ে গেছে-এবং এখানে মিষ্ট জল পাওয়। 
যায় । 

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখান! বড় জান্ক বিপরীত দিক 

থেকে এসে ওদের কাছে নোউর করলে । 
বিমলদের জাঙ্কের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়লো নবাগত 

৮ 
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নৌকাখানা দেখে । সকলেই ঘন ঘন চকিত দৃষ্টিতে সেদিকে চায় _যদিও 
ভয়ের কারণ ষে কি ত৷ স্থুরেশ্বর বা বিমল কেউ কুঝতে পারলে ন1। 

কিন্তু একটু পরে সেট! খুব ভাল করেই বোঝা গেল। 

ও নৌক] থেকে দশ বারোজন গুণ্ডা ও বর্ধর আকৃতির চীনেম্যান 
এসে ওদের জাঙ্ক, ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারো 

হাতে ছোব। । 
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ওদের জান্কের কেউ কোনো রকম বাধা দিলে না- দেওয়া সম্ভবও ছিল 

না। দক্থযরা দলে ভারী, তাছাড়া অত বন্দুক এ নৌকায় ছিল না| 
সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকায় যা কিছু ছিলঃ সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের 
জাঙ্কে ওঠালে | বিমল ও স্থরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চিন 

প্রদত্ত একশো! ডলারের নোটখানা পধ্যন্ত--কারণ সেখান! ভাঁঙাঁবার 

দরকার না হওয়ায় ওদের বাক্সেই ছিল। 
চীন সমুদ্রে বোম্বেটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও স্ুুরেশ্বর অনেক কথা 

শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন 

হওয়ায় সমস্ত যুদ্ধজাহাজ হংকংএর নিকটবর্তী সমুদ্রে জড় হচ্ছে--এদিকে 

সুতরাং বোঘ্েটেদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত | 

চীনা ও মাঁলর জলদন্থ্যরা শুধু লুঠপাঠ করেই ছেড়ে দে না-_- 
যাত্রীদের প্রাণনষ্ও করে। কারণ এর! বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের 
বাদ সিঙ্গাপুরে বা হংকংএ প্রচার করলেই চীন ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 

কড়াকড়ি পাহার বসাবে সমুদ্রে | মরা মান্য কোনো কথা বলে না” 

এ প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কাজ দেয় । 
দেখা গেল বর্তমান দন্ুরা এ নীতি ভাল ভাবেই জানে! কারণ 

জিনিসপত্র ওদের জাঙ্কে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের 

নৌকায়--যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝি মাল্লার দল সারি সারি মুখ ও 
হাত-পা বাধ। অবস্থায় পড়ে আছে। 

বিমল ছিল নিজের কামরায়। স্থুরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে 

না| একজন বদমাইসকে ছোরা হাতে ওর কাময়ায় ঢুকতে দেখে বিমল 
চমকে উঠলে! । 

লোকটা সম্ভবতঃ চীনাম্যান্। বয়স আন্দাদ ত্রিশ, সার্কাসের পালো- 
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যানের মত জোয়ান--নীল ইজের আর একটা বুক কাট! কোর্তা গায়ে 

মুখখাম। দেখতে খুব কুশ্রী। নয়, কিন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর । ওর হাতের অস্ত্- 
খানা বিমল লক্ষ করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপস্বীপে যাকে 

'ক্রিস্ বলে, তাই। যেমনি চকৃচকে তেমনি সেখান! ক্ষুরধার বলে মনে 
হোল। 

সে ক্রিস্থান! বিমলের সামনে উচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বল্পে-_ 
আমি তোমাকে একটু বিরক্ত. করতে এসেছি, কিছু মনে করো না । 

বিমলের মুখ বাধা, সেকি কথা বলবে? 

লোকট! পকেট থেকে একটা চামড়ায় থলি বার করে সেটার মুখ 
খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে । শুকনো আমচুরের মত 
কতকগুলো কি জিনিষ তার মধ্যে রয়েছে! বিমল অবাক হয়ে ভাবছে 

এ জিনিষগ্ডলো! কি, বা তাকে এগুলি দেখানোর সার্থকতাই বা কি--এমন 
সময় লোকটা একট! শুকৃনে! আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে 
বল্লে--চিনতে পারলে না! কি জিনিষ? 

বিমল এতক্ষণে জিনিষট! চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিশ্ময়ে 

শিউরে উঠলো । সেটা একটা কাট! শুকৃনো কান, মানুষের কান! 

লোকটা হা হা করে নিষ্ঠর বিদ্রেপের হাসি হেসে বল্পে_বুঝেছ এবার? 

হা, ওট! আমার একট! বাতিক-_মান্ুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও 
তোমার কান ছটার জন্ত একটুখানি কষ্ট দেবো । আশ! করি মনে কিছু 
করবে না। এসো, একটু এগিক়ে এসো দেখি । 

বিমল নিরুপায়, মুখ দিয়ে একটি কথা বার করবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই 
তার। এক মুহুর্তে তার মনে হোল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা 

ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দশা হচ্ছে এই গীতবর্ণ বর্রদের হাতে। 
৩৯ 
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বুদ্ধদেবের ধর্মকে এরা বেশ আয্মত্ত করেছে বটে ! 

লোকটা! সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই 
বিচিত্র নমুনাটি চকচকে ক্রিস্থান! হাতে করে এগিয়ে এল--বিমলের 

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল-_মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ বার হতে চেয়েও 

হোল না, সে প্রাণপণে ছুই চোখ বু'জলে | 
তীক্ষ ক্রীশের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা_-কতটা ঠাণ্ডা, খুউব ঠাণ্ডা কি? কিন্তু 

ক্রিশের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্তে দূব থেকে একটা! অস্পষ্ট গম্ভীর 
আওয়াজ-প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার 

শবধের মত গম্ভীর | 

কতকগুলো ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দম বিমলের কানে 

গেল-বিশ্মিত বিমল চোখ খুলে চেযে দেখলে লোকট1 ছুটে কামরার 

বাইরে চলে গেল--চাবিদিকে একটি সাডা, সোরগোল, কাঠের পাটাতনের 
ওপর অনেকগুলো পলারনপর মানুষেব দ্রুত পায়ের শব্ধ ধ্বনিত হচ্ছে । 

কি ব্যাপার? এ আবার কি নতুন কাণ্ড? 

পরক্ষণেই বিমলেব মনে হোল তাদের জাঙ্কখানা একট! প্রকাও ছুলুনি 
খেরে একেবারে কাৎ হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্তে ঢেউয়ের 

তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠলো--নোঙরের শিকলে কড়, কড়, শব্দে 

টান ধরলো--মজবুত শেকল না হোলে সেই হেঁচকাটানে ছিড়ে যেতো! 

নিশ্চয়ই । একটু পরেই বিমলদের নৌকার একজন জোয়ান মাঝি ওব 
কামরায় ঢুকে হ।ত পায়ের বাঁধন কেটে দিলে । 

তখনও পাঁশে কোথায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে। 
বিমল বল্পে--ব্যাপার কি বলতো ? আমার বন্ধুটি কোথায়? 

মাঝি বল্পে-_সে ভালই আছে। 

তত 
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--বলেই সে বাইরে চলে গেল । বেণী কথা৷ বলে না এদেশের লোক । 

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্ভুত 
ব্যাপার । নবাগত বোঘেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙায় ধাক্কা খেয়ে 

জখম হয়েচে | আর অল্প দুরেই সমুদ্রবক্ষে এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্ দেখলে 
যা জীবনে কখনো দেখেনি | 

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মত একট! জিনিষ নেমে সমুদ্রের 
জলে মিশে গিয়েছে--সে জিনিষটা আবার চলনশীল-_হালক1 রবাবের 

বেলুন বা ফান্ুষের মত 'অত বড কালে! মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে 

ধীরে উত্তব থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে । 

এই সময় সুরেখর ও জাঙ্কের সারেং এসে ওদের পাশে দাড়ালো । 

সারেং বল্লে-উঃ কত বড জোড়া জলম্তস্ত, মিষ্টার! চীন সমুদ্রে 

প্রায়ই জলম্তস্ত হর বটে. কিন্তু এমন জোড়া জলস্তত্ত আমি জীবনে কখনে। 

দেখিনি ! এ জলম্তম্তটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে ! 

এ কালো মোট! থামের মত ব্যাপারটা তাহলে জলম্তস্ত | ছবিতে 

দেখেছে বটে, কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসট! দেখলে । 

কিন্তু ব্যাপারটা এখনও ওর! ঠিকমত খুঝতে পারে নি। জলম্তস্ত 
ওদের জীবন বাচালে কি করে? 

বেণী দেরী হোল না ব্যাপারটা বুঝতে, যখন ওর! দেখলে এই অল্প 

সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেং নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ভাঙা থেকে প্রা 

একশে গজ এনে ফেলেছে এবং প্রতি মুহূর্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের 

ব্যবধান বাড়ছে। সারেং ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলম্তস্তের 
জোড়াটি দ্বীপের অদুরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছবসের স্থষ্টি করে-_ 
তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে উর্ধে, উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে 
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ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখান] জখম তো হয়েছেই এবং বোধ হচ্ছে ওদের 

কতকগুলি লৌককেও ভাসিয়ে নিরে গিরে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছে। 
সারেং বল্লে-জলম্তস্ত ভয়ানক জিনিষ, মিষ্টার। অনেক সময় জাহাজ 

পর্যন্ত বিপদে পড়ে যায়--বড় বড় জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলম্তস্ত 

ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীনসমুদ্রে সপ্তাহে দু-একটা ও 

বালাই লেগেই আছে । 

দ্বীপ ছেড়ে জাঙ্কটা বহুদূর চলে এসেছে । 
আবার অকুল সমুদ্র !_- 

বোম্বেটে জাহাজ ও জলম্তন্ত স্বপ্পের মত মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্ত 

বিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ 

রঙের দিক চেয়ে বসে আছে । 

সারেং এসে বল্লে-মিষ্টার, আমরা হংকং থেকে আর বেণী দূরে 
নেই। কিন্তু আমর! হংকং যাবো না। 

স্থরেশ্বর বল্লে-__-কোথার যাবে৷ তবে ? 

_হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্বীজ দুরে ইয়ান্চাউ বলে একটা 

ছোট দ্বীপ আছে। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে 

আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে বুটিশ মানোয়ারী জাহাজ 

আমাদের নৌকা তলা করবে । তোমর! ধরা পড়ে যাবে, মিষ্টার | 
পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান-চাউ পৌঁছে মেল ওদের নৌকা । ক্ষুদ্র দবীপ। 

আগাগোড়া দ্বীপটি যেন একট! ছোট পাহাড, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে 

জেগে রয়েছে । এখানে চীন গবর্ণমেন্টের একটা বেতারের ষ্টেশন আছে । 

সমস্ত ীপে আর কে।ন অধিবাসী নেই, এ বেতারের ষ্টেশনের জন 
কয়েক চীন। কর্মচারী ছাড়া | 
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হু্দিন ওরা সেখানে বেতারের আড্ডায় কর্মচারীদের অতিথি হয়ে 

রইল । তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখান! জাঙ্কে ওদের দশ মাইল 
দূরবন্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া! হোল। 

বেতারে এই রকম আদেশই নাকি এসেছে । 
এই চীন দেশ! যদি ঢেউ খেলানে! ছাদ-আটা চীন! বাড়ী না 

থাকতো, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্তট। বাংলা দেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে 
পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেতো! না। 

উপকূল থেকে পাঁচমাইল দূরে রেলওয়ে ষ্টেশন। অতি প্রচণ্ড কড়া 
রোঁদ্রে পদ-ব্রজেই ওদের ই্রেশনে আসতে হোল । এদেশে ওদের জামাই 
আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই সুরু 

হোল ওদের--এ কথাটা স্ুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে হাডে বুঝলে সেই ভীষণ 

রোদে বিশ্রী ধূুলোভরা রাস্তা বেয়ে হাটতে হাটতে | 
তার ওপর বেতারের কর্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তাঁর মুখেই 

শোনা গেল এ সব অঞ্চল আদৌ নিরাপদ নয় । 

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা গণ্ডগোলের স্বযোগ নিয়ে চোর ডাকাত 

ও গুপ্তার দল য! খু'স সুরু করেছে। তার! দিনছুপুরও মানে না। স্বদেশী 

বিদেশীও মানে না। কারো ধন-প্রাণ নিবাপদ নয় আজকাল । দেশ 

এক প্রকার অরাজক । 

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়! গেল পথের মধ্যেই! ওরা একদলে 

আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্ববের জল তেষ্টা পেয়েছিল-_চীনা 

কর্মচারীটাকে ও ইংরাজিতে বন্পে--একটু জল কোথাও পাওয়া যাবে? 

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বন্তি। খাঁনকতক খড়ের 

ঘর একজায়গায় জড়ো করা মাত্র । চীন! কর্মচারীর পিছু পিছু ওরা বস্তির 
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দিকে গেল। বিমলের মনে হোল সেই একবার বৈদ্বাটার গঙ্গার 
চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল--এ ঠিক যেন সেই বৈগ্যবাটীর চড়ার 

চাষী কৈবর্তদের গাঁ খানা। একখানা গরুবগাড়ী সামনেই ছিল-- 
তফাতেব মধ্যে চোখে পড়লো সেটার গডন সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের | গরুর 

গাড়ীর অত মোটা চাক] বাংলাদেশে হয় না। 

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের 

স্যষ্ট হোল । মেয়ে পুরুষ যে যার ঘর ছেডে ছুটে বেরুলো--এদিক ওদিক 

দৌঁড় দিল। চীনা কর্মচারীও তৎপর কম নয়_-সেও ছুটে গিয়ে একটি 
ধাঁবমানা স্ীলোকের পথ আগলে দাভালো । 

স্রীলোকটি দুহাতে মুখ ঢেকে মাটাতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্তনাদ 

করে উঠলো | ব্যাপারট। কি? স্থুরেশ্বর ও বিমল অবাঁক হয়ে গিয়েছে ৷ 

স্ীলোকের বিপন্ন কঠেব "আর্তনাদ বিমল সহা করতে পারলে না। 

ও চেঁচিয়ে বল্পে-ওকে কিছু বলো! না, মিঃ চংপে_ 

ততক্ষণ ওদের সঙ্গী চীন! ভাষায় কি একটা বন্পে স্ত্রীলোকটাকে। 

কথাটা! এই রকম শোনালে ওদের অনভ্যন্ত কাণে। 

_হি চিন্কিচিন্-চিন্-চিন্-- 

ন্্ীলোকটা মুখ থেকে হাত পরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে 
বল্পে-_ই চিন্,কি চিন্, সি চিন 

_-কি চিন্, ফি চিন? 
-লি চিন, লি চিন্। 

স্থরেখর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্তাগুলো 

থেন এ রকমই শোনাচ্ছিল। 
তারপর “ওর! স্লীলোকটার কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন 
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মুন্তিমতী দারিদ্রের ছবি! ভারতবর্ষায় লোকে তবুও মান করে, গায় 
মাথার তেল দেয়, এরা তাও করে না--গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রুক্ষ, 

শরীর অন্নাভাবে নীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহা! চীন, হতভাগ্য 

ভারতবর্ষ! ছুঁজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,--গুরু শিষ্য হুজনের 

অবস্থাই সমান। 

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্র! নারী, এই দব্রিদ্র হতভাগ্য, উৎপীড়িত 
মহ! চীনের এই ভয়ার্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবালী চাষীমজুব--এদের প্রতি 

একটা গভীব অন্ুকম্পা ও সহানুভূতি জাগলো । মান্ুব যখন দুঃখকষ্ট 

পাঘ, সবদেশে সর্বকালে তারা এক | চীন, ভাবতবর্ষ, রাশিয়া, আবি- 

সিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকে 1, এদের মধ্যে দেশর সীমা এখানে মুছে গিয়েছে। 

এই অনভাগিনী ভযব্যাকুলা দরিদ্রা নারী “সমগ্র চীনদেশের 
প্রতীক। 

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে-এই হতভাগ্য দেশকে 

সাহায্য করতে । পে তা যথাপাধ্য করবে । দরকার হালে বুকের রক্ত 

দিয়েও করবে । 

স্জীলোকটী এখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বাঁবিদ্রোহী রেড, 

আম্মির লোকও নয়। তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে 
সবাইকে খাওয়ালে । 

ধাতুপাত্র বা চীনা মাটির পাত্র নেই *বাড়ীতে, এত গরীব সাধারণ 
লোক | লাউয়ের খোলার জল রেখেছে । 
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চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব প্রাচীন শিল্প, 

পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরীবদের জন্তে নয়। 

রেলট্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খুব ভীড় । একখান! সৈহ্বাহী ট্রেণ সিন 

কিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে-_ প্রত্যেক ষ্টেশনে আবার নতুন ভন্তি-করা 

সৈন্তদের ওই ট্রেণেই উঠিয়ে দওয়া হচ্ছে। সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি 

আকর্ষণ করলে ট্রেণের ছাদের দিকে । 

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো--কোনটায় শুকনো 

খড় বিচালি ছাওয়] | 

বিমল বল্লে-_এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেণে, তাই ওরকম 

করেছে বলে মনে হয় । 

সাংহাই ৪* মাইল দূরে । 

হঠব হঠর করে সারাদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অন্ুচ্চ পাহাড, গ্রাম আর 

বস্তি পাঁর হয়ে চলেছে। ট্রেনেব গতি মন্দ নয়, পুবানো আমলের 
এঞ্জিন বদলে নতুন এঞ্জিন কেনা হযেছে, বেশ জোরেই ট্রেন 

যাচ্ছে। 

ওদের কামরাতে সাধাবণ সৈম্তদল নেই অবিষ্তি। মাত্র জন আষ্ট্রেক 

লোক, সবাই অফিসার শ্রেণীর, কিন্তু কেউ ইংবিজি জানে না। মহা 

অন্গুবিধেয পড়ে গেল ওরা--কিছু দবকাব হোলে চাওয়া যায় না, নতুন 
কিছু দেখলে জিগ্যেস কবা যায় না যে সেটা কি! 

ছুপুরের দিকে একটা! ছোট সহরে গাড়ী দাড়াল এবং ওদের কামরাতে 

একজন সাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বুদ্ধ সৌম্যমুন্তি ভদ্রলোক 

উঠলেন, সঙ্গে তার এগারোটা তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর 

কমনীয় চেহার!। 

৩৮ 



মরণের ডস্কা বাজে 

বিমল বল্লে-ইনি সম্ভব ইংরিজি জানেন, দেখি চেষ্টা করে। 
তারপরে সে এগিয়ে গিয়ে বল্লে--গুড মণিং স্তর | 

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন পর কেউ নেই, তিনি 

সবারই ওপর সন্তুষ্ট জীবনে সবাইকে ভালবেসেছেন । 
তিনি হাপিমুখে ইংরিজিতে বল্পেন-_গুড মণ্রিং, আপনার! কোথায় যাবেন? 
বিমল বল্লে--সাংহাই | আপনারা কি অনেকদূর যাবেন? 
--আমর1 যাচ্ছি সাংহাই । আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর | 

আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি বুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ব অধ্যয়ন 

করতে । এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এর! সবাই আমার ছাত্র । সদানন্ন বুদ্ধ 
কথা শেষ করে গর্ধিিত দৃষ্টিতে তার এগারোটা তরুণ ছাত্রের দিকে 
চাইলেন। বিমল ও স্থুরেশ্বরের বড় অদ্ভুত মনে হোল । এই ভয়ানক 

দিনে ইনি মনস্তত্ব অধ্যরন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের 

জীবন বিপন্ন করে । 

একটু পরে বৃদ্ধের একটা ছাত্র একটা বেতের বাক্স থেকে কি সব 
খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে । বুদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও 

তাদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন । 

স্ুরেশ্বর নিয়স্বরে বল্লে-খেওনা বিমল | ইছুর ভাজ] কিম্বা আরমুলা। 

চচ্চড়ি বোধ হয়। 

কিস্ত সেসব কিছু নয়। সরবতি নেবুর রস দেওয়! কুমড়োর বীচি ** 

ভাজা আর শসার আচার। 

বিমল বল্লে, €প্রোাফেসরলি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন। আমাদের 
সঙ্গে থাকুন না, আমর! যেখানে থাকবো? হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ 
কানে গেল__গাড়ীস্ুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে আকাশের - 
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দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্ট। করলে কোন পিক থেকে আওয়াজট। 

আম্ছে। 
ছ'খানা এরোপ্লেন সারবন্দী হয়ে উড়ে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে 

আসছে। ট্রেনখানার বেগ হঠাৎ বড় বেড়ে গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন 

হয়ে পড়েছে, পরম্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু এরোপ্নেনের সারি 

ট্রেনের ঠিক ওপর শিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তগাঁবেই ? 

প্রোফেসর লি দিব্যি নির্বিকার ভাবেই বসেছিলেন । তিনি বল্লেন-_ 
আমাদের গভর্ণমেণ্টের এরোপ্নেন | 

একটা ষ্টেশনে প্র্যাটফন্দ্ম থেকে নারীকণ্ের কানা শুনে বিমল ও 
নুবেশ্বর মুখ বাঁড়িরে দেখলে, কতকগুলি সৈগ্ভ একটা দরিদ্রা স্ত্রীলোকের 

চারিধার ঘিরে হাসছে-স্ত্রীলৌকটার সামনে একটা শুন্ত ফলের ঝুণড়-_- 

এদিকে সৈগ্ঠদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা খরমুজ | 

বিমল বল্পে--প্রোফেসর লি, আমরা তো নতুন এদেশে এসেছি, কিছু 

বুঝিনে এ দেশের ভাষা । বোধহয় খরমুজওয়ালীর সব ফল এর! কেড়ে 

নিয়ে দাম দিচ্ছে না। আপনি একবার দেখুন না? 

বৃদ্ধ তার এগারোটা ছাত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যাদের | 
চীনা ভাষায় তুড়ি ছুটলো৷ উভয় পক্ষেই 

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরী হয়ে দাড়িয়ে আছে, দরকার হোলে মারামারি 

' করবে। মারামারি একটা ঘটতে হয়তো, কিন্ত সেই লময় জনৈক চীনা 

সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হোতেই সৈন্তর! 

খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসলো । খরমুজওয়ালী গোটাকতক 

ফল লিও তীর ছাত্রদের খেতে গিলে বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, 

খরমুজওয়ালীর প্রতিবাদ শুনলেন না। 
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সন্ধ্যার লময় ট্রেন ফু-চু পৌছুলো। 
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ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈগ্ভ উঠলো। ট্রেন কিন্ত ছাড়তে চায় 
না-খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কি একটা গোলমালের 

দকণ ট্রেন ছাড়বাব আদেশ নেই। 

“এ দেশে সময়েব কোনো মূল্য নেই। চাব, পাচ ঘণ্ট! ওদের 
ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্ম্ের ধারে দাড়িয়ে রইল। পৈগ্ঘদল নেমে যে যার 
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খুসি মত ষ্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওপাশের 
বাজারের মধ্যে ঢুকে হল্লা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে। 

* একটা ছোট ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়ীতে গাড়ীতে 

ভক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কি জিগ্যেম্ 

করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তারই মুখে বিমল ও 
সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান মিশনে প্রতি- 
পালিত হয়েছিল_-এখন সেখানে আর থাকে না । 

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়লো । সারারাতের মধ্যে যে কত ষ্টেশন 

পার হোল, কত ষ্টেশনে বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দীডিয়ে রইল 

_-তাঁর লেখাজোখা নেই। এই রকম ধরণের রেলভ্রমণ বিমল ও 

সুরেশ্বর কখনো করেনি । 

ভোরের দিকে ট্রেনখান! একজায়গায় হঠাৎ দাড়িয়ে পড়লো । 

বিমল ঘুমুচ্ছিল_বাকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দীড়াইতেই ওর ঘুম ভেঙে 
গেল। জানাল! দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে ছুধারের মাঠে ঘন 

কুয়াশ! হয়েছে, দশহাতি দূরের জিনিষ দেখা যায় না--সামনের দিকে 

লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেণ যেন াডিয়ে-- কুয়াশার 
মধ্যে তার পেছনের গাড়ীর লাল আলো ক্ষীণভাবে জলেছে। 

“প্রোফেসার লিও ইতিমধ্যে উঠেছেন । 

তিনি বল্লেন--ব্যাপারটা কি। 

বিমল বল্পে_-সামনে দুখান! ট্রেণ দাড়িয়ে এই তো দেখছি। ঘোর 

কুয়াশ! বিশেষ কিছু দেখা যায় না। 

ট্রেন থেকে লোকজন নোম দেখতে গেল সামনের দিকে এগিয়ে । 

খুব একটা গোলমাল যেন শেো।না যাচ্ছে সামনে । 
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স্ুরেশ্বরও উঠেছিল, বল্লে-_চলো বিমল এগিয়ে দেখে আসি । 

প্রোফেলর লিও নামলেন ওদের সঙ্গে। ছুখান! ট্রেনকে ঘন কুয়াশার 

মধ্যে অতিক্রম করে রেললাইনের সামনে গিয়ে যে দৃপ্ত চোখে 

পড়লো তা যেমন বাঁভত্ন, তেমনি করুণ । 

সেখানে আর একখানা ছোট সৈন্যবাহী ট্রেন দীড়িয়ে--কিন্ত 

বর্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে চিনে নেওয়ার উপার নেই বল্লেই 

হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, 'মোটা ম্যেটা লোহার দণ্ড বেঁকে ছুমড়ে 

লাইনের পাশের খার্দে ছিটকে পড়েছে-দরজ৷ জানালার চিহ্ন বড় 

একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয়নি। শোনাগেল ট্রেনখানাঁর 
ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে-_কিস্ত স্থখের বিষয় গাড়ী- 

খানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনে! টাইমটেবলভুক্ত যাত্রী 

বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানা ফু-চু থেকে পাংহাই 
যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড় গাড়ীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এর 
কামরাগুলো এই উদ্দেশ্তে। গার্ড ও ড্রাইভার বেচে গিয়েছে । কোনে! 

প্রাণহানি হযনি। 

লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেলো। মাত্র পনেরে! 

মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌঁছুতে বেজে গেল একটা 

সাংহাই নেমে বিমল ও স্থরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ সহর্; 

সা চর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরণে তৈরী, বড় বড় বাড়ী," 

দোকান, হোটেল, আপিস, স্কুল, কলেছ-_চীনা ও ইংবাজি ভাষায় নানা 

সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রীকসা-গাঁড়ীর ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে 

লোকারণ্য, চাঁয়ের দোকান, চীনাভাতের দোকানে ছোট বড় ইদুর ভাজা 
ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালী রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রী করছে--এত 

৪8৩ 



মরণের ডঙ্কা বাজে 

বড় সহরের লোকজন ও ব্যবসাবাণিজা দেখলে কেউ বলতে পারবে না 

যে এই সাংহাই সহবরের ওপর বর্তনানে জাপানী সৈন্যবাহিনী আক্রমণ 

করতে আসছে পিপিং থেকে । 

কিছু বদলায় নি যেন, মনে হয় প্রতিপিনের জীবন যাত্র! সহজ ও 

উদ্বেগশূন্য ভাবেই চলেছে । 
এখানে প্রোফেসার লি ওদের কাছ থেকে বিদায় দিলেন ৷ খুব বড় 

ধুলর রংয়ের সামরিক লরীতে চড়ে ওরা একট! বড় লম্বামত বাড়ীব সামনে 

নীত হোল। 
বাড়ীটা সামরিক বিভাগের একটা বড় দপ্তরখানা, এ ওদেব বুঝতে 

দেরী হোল ন1--ইউনিফন্খ পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভন্তি। প্রতি 

কামরায় চীন! ভাষায় সাইমবোর্ড আটা । অফিসার দল ঢুকছে বেরুচ্ছে, 
সকলের মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদ্বেগেব চিহ্ন | 

ছুতিন জায়গায় ওদের নাম লেখ! হোল-- ওদের সঙ্গে করে শিয়ে 

এসেছে যে চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গার একট] লম্বা হল্দে চীনা 

ভাষার লিখিত কাগন্ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর | 
তবুও আইনকানুন শেষ হলো না-অবশেষে একটা কামরার সামনে 

ওদের দাড় করালে | কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড় কর্মচারীর 

আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দণনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য 

লোকের ভিড় লেগেছে । 

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের 

ফলকে ইংরাজিতে লেখা আছে--জেনাঁরেল চু-সিট-টে, অফিপার কমাণ্ডিং 
নাইন্টিন্থ রুট আম্মি। ওদের বেণীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি--জেনারেল 
সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়লো । বড় টেবিলের ওপাশে এক 

88 



মরণের ডঙ্কা বাজে 

নুত্রী, সামরিক ইউনিফম্্ পরিহিত যুব! বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, 
পূর্বে বিদ্রোহী কমিউনিষ্ট সৈম্তদলের নেতা ছিলেন, বর্তমানে জেনারেল 

চিয়াংকৈ-শাকএব বিশিষ্ট সহকর্মী! 

*হাসিমুখে জেন|রেল চুনটে মার্জিত ইংরাজীতে বল্লেন--গুড, মরি 
আপনাদের কোনে কষ্ট হর নি পথে? 

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্ত হুচক কথা বল্লে। 
জেনারেল চু-টে বল্পেন__-মামি ভারতবর্ষের লৌকদের বড় ভালবাসি । 

আপনাবা আমাদের পর নন। 

বিমল বল্লে--আমরাও তাই ভাবি | 

__মহাত্ব! গান্ধী কেমন আছেন ? এ একজন মস্ত লোক আপনাদের 
দেশের ! জেনারেল চু-টেঃর মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও 
স্থরেশর দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তবে মহাআ্া গান্ধী তো আর 
ওদের বাডীব পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তার দৈনন্দিন স্বাস্থ্য 

সম্বন্ধে ওদের কোনে! জ্ঞান নেই--তাঁর ওপর ওরা আজ ছু'মাস 

দেশ ছাড়া । 

--ভালই আছেন। ধন্যবাদ | 

-_-মিঃ জহরলাল নেহরু ভাল আছেন? আমি তাকে শীগগির একটা 

চিঠি লিখছি আমাদের দেশের জন্যে ভারতের সাহাধ্য, কংগ্রেসের সাহায্য 
চেয়ে | 

বিমল ও ন্থরেশ্বরের বুক গর্বে ফুলে উঠলো | একজন স্বাধীন দেশের 

বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথ! শুনে, 

চীনদেশ ভারতের কাছে সাহাধ্যপ্রার্থী একথা শুনে ওরা যেন নতুন মান্য 
হয়ে গেছে । 
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জেনারেল চু-টে বল্লেন-_-মামার এক সময় অত্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে 
বেড়াতে যাবো । নান! কারণে হয়ে ওঠেনি । ভারতে ভাল বৈমানিক 
তৈরী হচ্ছে? এরোপ্লেন চালাবার ভাল স্কুল কোথাও স্থাপিত হয়েছে? 

বিমলেরা এ খবর রাখে না| দমদমায় একটা যেন এ ধরণের কিছু 
আছে--তবে তার বিশেষ কোনে। বিববণ ওর! জানে না। 

চ-টে বল্পেন-_-আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহাষ্য করতে 
এসেছেন । আপনাদের খণ কখনো চীন শোধ দিতে পারবে না । আপনার! 
পথ দেখিয়েছেন আপনাদের প্রদণিত পথে ছুই দেশের মিলন আরও. 
সহজ হোক্ এই কামনা! করি। 

বিমল বল্পে--এখন কি আমাদের সাংহাইতেই থাকতে হবে? 
_কিছুপিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিট আমেরিকান্ ডাক্তার 

বুমফিন্ডের অধীনে । এখন আপনাদের থাকতে হবে মাঞ্চিন কন্শৈসনে-_ 
সাধারণ সহরে নর । আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চীন গবর্ণমেপ্ট 
আপনাদের জীবনের জন্ত দায়ী | সাধারণ সহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি 
যুদ্ধ হবে--এখানে কারে! জীবন শিবাপদ নয়। আন্তর্জাতিক কন্শেসনে 
আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন । 

--ইওর এক্সেলেন্সি, একট! কথা জিজ্ঞাসা করবো, ষদ্দি বেরাঁদবি 
না হয়। 

--বলুন? 

_-সাংহাই কি জাপানীরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন? 
জেনারেল চু-টে বল্লেন-_এ তো আন্দাজের কথা নয়__সাংহাইএর 

দিকেই তো ওরা পিপিং থেকে আলছে। সেন্পি হচ্ছে লুংহাউ রেলের 
শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড় করছি ওদের বাধা দিতে | যাতে 
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উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগুতে পারে । তবে সাংহাইতে একটা বড় 

যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই । মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্ঠে 
সাংহাইতেই এখন দরকার | ] 

* ুরেশ্বর ও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে! 

সৈম্ভবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে 

আন্তর্জাতিক কনসেশনে পৌছলো।. বিমল ও স্থরেশ্বর লক্ষ্য করলে 
ব্রিটিশ প্রজা হোলেও ওদের ব্রিটিশ কনসেশনে না শিয়ে গিয়ে ফরাসী 

কন্সেশনে নিয়ে যাওয়া হোপ! ওদের অঙ্গে ছু'জন চীনা সামরিক 

কম্মচারী ছিল, আবশ্তকীয় কাগজপত্র তারাই দেখলে বা সই করলে । 

প্রকাণ্ড ব্যারাক । কডা সামরিক আইন কান্ুন। হুকুম না নিযে 

কনসেশনের সীমার বাইরে যাবার নিরম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। 

ফরাসী সান্ত্রী রাইফেল হাতে সর্ধত্র পাহার৷ দিচ্ছে। ফরাসী জাতীয় পতাক 

উড়ছে ব্যারাকের পতাক! মন্দিরে | ওদের যাবার দুদিন পরে একদল 

আমেরিকান্ যুবক কন্সেশনে এসে পৌছুলো-_এরা বেশীর ভাগ বিশ্ববিগ্ঠা- 
লয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখ 

সুবিধা বিসর্জন দিয়ে, প্রাণ পধ্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটা 

তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেধিন সন্ধাবেলা। এদের কনসেশনে 

ঢোকানো নিয়ে চীনা গবর্ণমেন্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল । 

একটী মেয়ের নাম এাঁলিদ্ ই, হুইটবার্ণ। হারভাড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে সে ষেচে আলাপ করলে। যেদনি সুতরী, তেমনি 

অদ্ভুত ধরণের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি একুশ বরেস--চোখে মুখে 

বুদ্ধির কি দীপ্তি ! 

বিমল তাকে বল্লে--মিন্ হুইটবার্ণ, তুমি ভাক্তারীর ছাত্র ছিলে? 
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মেরেটী বল্পে--না! আমি নাস্ঁ হবো আন্তর্জাতিক রেড. ক্রসে 

কিংবা চীন! সামরিক বিভাগের হাসপাতালে । 

--তোমার বাপ মা আছেন ? 

-আছেন! 'আবার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক। খুব নাম-করা! লোক 

'আমাদের কাউন্টিতে | 

--তারা তোমাকে ছেড়ে দিলেন? 

তাদের বুঝিয়ে বল্লাম । জগতে এক হতভাগ্য জাতি যখন এত 

'র্দশ] ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা! বিলাসিতা কি ভাল লাগে? 

আমি আমার সেন্ট. আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে, 

পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহাষ্যের জন্তে মাঁফিণ রেডক্রন ফণ্ডে। 
তারপর নিজেই না এসে পারলুম না-_তুমিই বলো না মিঃ বোস, পারা 

বায় থাকতে ? 

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল এই বিদেশিনী বালিকার হৃদয়ের উদারতার 

পরিচয় পেয়ে ৷ স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কাবের পুটুলী নয় । 
মেয়েটা বল্পে--আমাকে এ্যাপিদ বলে ডেকো । একসঙ্গে কাজ 

করবো, অত মাড়ষ্ট ভদ্রতার দবকার নেই। আমার একখান! ফটো 

দেবো! তোমায়, চলো! তুলিয়ে আনি দোকান থেকে । 

... কন্সেশনের মধ্যে প্রারই সব আমেরিকান্ দোকান। মেয়েটা বললে 
_ চলো সাংহাই সহবের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আমি-_কোনো চীন! দোকানে 

ফটে? তুলবো । ওরা ছু পয়সা পাবে | 
অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর 

এালিস কন্সেশনের বড় ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপর 
উঠে একখানা রিকৃসা ভাড়া করলে | 
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কন্সেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজিতে ও ফরাসী ভাষায় । সাংহাই 

সহরে চীনা ভাষায় । কিছু বোঝা যায় না। ঢলঢলে নীল ইজের ও স্ 

হাট পরে চীনা রিকৃসওয়ালা রিক্সা টানছে, কিন্তু এ অংশেও বহু বিদেশী 

লোক ও বিদেশী দৌকান পসারের সারি । সাংহাইএর আসল চীনাপল্লী 
আলাদা রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু--এ কথা বিমল ইতিমধ্যে চীন। 

অফিসারদের মধ্যে শুনেছিল। 

এ্যালিস বল্লে_চল, চীনাপাড়া দেখে আসি, মিঃ বোস্। 

রিকসাওয়ালাকে চীনাপাঁড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে । বল্লে 

-- সেখানে কেন যাবে? এ সময় সে সব জায়গা! ভালো নয়। 

বিপদে পড়তে পারো । তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমায় পুলিসে 

ধরবে | 
এ্যালিস ভয় পাবার মেয়েই নয়। বল্লে-চল, মিঃ বোদ্, হেঁটেই 

যাবো । ওকে বিপদে ফেলতে চাইনে | ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই । 

বিমল রিকৃসাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে এ্যালিসকে দিতে দিলে 

ন1। কিন্ত রাস্তা ছুজনের কেউই জানে না। 

বিমল বল্পে--একখানা ট্যাক্সি নিই, গ্যািস! সে অনেকদূর, রাস্তা 
না জানলে ঘুরে হায়রান হবে! । 

হঠাৎ এ্যালিস্ ওপরের দিকে চেয়ে বল্পে-_ও কি ও, মিঃ বোম? 
এরোপ্নেনের শব্ধ শুনছে ? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে 

যেন।* কোন্দিকে বলে! তো? 
বিমলও শুনলে । বল্লে-_গভর্ণমেণ্টের এরোগ্লেন। 

কিন্ত চক্ষের নিমিষে এমন একটা কাণ্ডের সত্রপাত, হোল, যা 

বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে | 
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সামনে একট! প্রকাও বাড়ীর ওপর বিকট এক আওয়াজ হোল 

বাজ পড়ার আওয়াজের মত--সঙ্ষে সঙ্গে এদিক, ওদিক, সামনে, 

পিছনে পরপর সেই রকম ভীষণ আওয়াজ। ইট, চুণ, টালি 
চারিদিক ছুটতে লাগলো। বিরাট শব্দ করে সামনের সেই 
বাড়ীটার তেতালার ছাদ ধ্বসে পড়লো ফুটপাতের ওপর । বাড়ী-্ধ্বসা 

চুণ সুরকির ধুলোয় ও কিসের ঘন শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় বিমল ও 
এ্যালিসকে ঘিরে ফেললে । 

সঙ্গে সঙ্গে উঠলো মানুষের গলার আর্ত চীৎকার, গোলমাল, 

গৌঙানি, কাতর আকুতি অনুনয়ের শব্দ, ছুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার 

পায়ের শব, কান্নার শব্ঃ সে এক ভয়ানক কাণ্ড । 

বিমল প্রথমট। বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধুলির 
মধ্যে হতভম্বেব মত খানিক দীড়িয়ে রইল-_ব্যাপার কি? তারপরেই 

বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে এল এ জাপানী এরোপ্লেনের বোম৷ বর্ষণ ! 

এযালিস্ কই? একহাতের দৃবের মানুষ চোখে পড়ে না, সেই ধেরা 

ধুলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশহ্ক 
কম্বর-_মিঃ বোস, এসো--আমার হাত ধরো--বোমা পড়ছে-__ 

দৌড় দাও ! 

শন্ধকারের মধ্যে বিমল গ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বললে 

কোথাও নড়ো না এ্যালিস নড়লেই মারা যাবে। দাড়াও 

এখানে 
কিন্ত তখন আর ছুটবাঁর বা পালাবার পথও নেই পরবর্তী পাচ 

মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারবে না । সে নিজেও জানে 

না! বাশঝাড়ে আগুন লাগলে যেমন গাটওয়াল! বাশ ফটফট করে 
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একটার পর একট ফাটে তেমনি চারিদিকে দুম্ দাম্ শুধু বোম! ফাটার 
বিকট আওয়াজ | পু 

পায়ের তলার মাটি যেন ছুলছে, টলছে ভূমিকম্পের মত-_-ধেণায়া, 

বাড়ী ধ্বসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্তনাদ-_তারপরে সব চুপচাপ বোমার 

আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে" দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার 

ওপরে চক্রাকারে ছুবার ঘুরে যেদিক দ্দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল-_ 

--বেশ যেন নিরুপদ্রেব, শান্ত ভাবেই। 

ধেঁয়ায় মিনিট ছুইতিন কিছু দেখা গেল না_যদিও গোলমাল, 

চীৎকার লোক জড় হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের তীব্র 

হুইসেল বেজে উঠলো একবার-_ছুবাঁর তিনবার | 

ক্রমে ঘীরে ধীরে ধুলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই গ্যালিস্ 
বল্লে- চলো! এগিয়ে গিয়ে দেখি, মিঃ বোস্-_ 

সামনে একজায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড় হয়েছে। 

একটা বাড়ী পড়েছে ভেঙে। অতি বীভৎস দৃশ্ঠ ফুটপাথের ওপর। 
অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ছিন্ন ভিন্ন দেহ ছিটকে ছড়িয়ে 

পড়ে আছে সেখানটায় | বাঁড়ীটা বোধ হয় একটা চীনা স্কুল ছিল-- 

বেলা এগারোটা, ছেলেমেয়েরা কতক স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুল 

বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। 

রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিকদুর পর্যন্ত 

হর্ণ বাজিয়ে ছুখান! রেড.ক্রশ গ্রযান্থুলেম্দ এল । একটা ছোট ছেলে 

তখনও নড়ছে--এ্যালিন্ ছুটে তার পাশে গিয়ে বসলো । বিমল 

একচমক দেখেই বল্পে--কোনো আশ! নেই মিস্ ুইটবার্ঁ_-ও এখুনি 

যাবে 
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বিমলের গা তখনও যেন কাপছে। জীবনে এ রকম দৃশ্ত কখনো 
দেখবার কল্পনাও সেকরেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ। 

এ্যালিস্ ও বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল । 

ংসত্ঁপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না-_সবাই মৃত । 
সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বল্পে_এ]ালিস্, এখন কি করবে? 

আর কি চীনে পল্লীতে যাবে এখন ? 
গ্যালিম্ বল্পে-যেতাম "কিন্তু এই যে বোমা-ফেল| হরে গেল, এর 

সোরগোল অনেক দূর পধ্যন্ত গড়িয়েছে তো। কন্শৈসনের সবাই 

আমাদের জগ্ে চিন্তিত হয়ে পড়বে! সুতরাং চলো ফেরা যাঁক। 

কিছুদূৰে যেতেই দেখলে হাসপাতালের আম্বলেন্স ছুটোছুটি করছে। 
চীন গবর্ণমেন্টের গ্যা্টি-এয়ারক্র্যাফট কামান গুলো চারিদিক থেকে ছোঁড়া 

হতে লাগলো--_কিন্তু তখন জাপানী বিমান কোথায়? আকাশের কোনে! 

দিকেই তার পাত্তা নেই । 

ওর] কন্শেসনে ফিরে এল । সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি 

খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্তে | 

এ্যালিস্ বল্লে--ওকে বকচো৷ কেন--আমি ভেবেছি আজ বিকেলে 

জবার চীনাপাড়ায় যাবার চেষ্টা করবো । তুমি চলো না, সুরেশ্বর ? 

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বল্লে। এযালিসের সঙ্গে 

পড়তো, তার নাম মিনি--মিনি বেরিংটন | 

বিকেলে ওর! ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যার্সি কন.শেসনের গেট 
পর্য্যন্ত এসেছে--এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী ওদের 

ট্যাক্সিখানা থামালে । 

বল্পে--আপনারা কোথায় যাবেন? 
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বিমল বল্পে--সহুর বেড়াতে । 

যাবেন না। আমর। গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানী যুদ্ধ জাহাজ 

বন্দরের বাইরের সমুদ্র থেকে লম্বা! পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ স্থরু করবে 
আজ সন্ধ্যার সময়ে--সেই সঙ্গে জাপানী উড়ো জাহাজও যোগ দেবে 

বোমা ফেলতে ! 

_-ধন্বাদ । আমর! একটু ঘুরে চলে আসবো 

একথা বল্লে এ্যালিন্--কাজেই বিমল বা স্থরেশ্বর কিছু বলতে পারলে 

না। সহরের মধো এসে দেখলে, পুলিশ সকলের হাতে চীনা ভাষায় 
মুদ্রিত এক টুকরো কাগজ বিলি করছে । চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল 

পতাঁক1 উড়িয়ে মুখে কি বলতে বলতে শোভাধাত্র! করে চলেছে । 

সাংহাই অতি প্রকাণ্ড সহর। এত বড় সহর বিমল দেখেনি-_ 
সুরেশ্বরও না । কল্কাঁতা এর কাছে লাগেই না। 

চীনাপক্লীর নাম চাপেই । সে জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিসর 
নয়__তবে বড় ঘিঞ্রি বসতি । প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান্, ছোট 

বড় ই'ছুর ভাজা ঝুলছে | বাঁকে করে ফিরিওয়াল! ভাত তরকারী বিক্রী 

করছে। 

বিমলের ভারী ভালো! লাগলো এই চীনাপাড়ার জীবনশ্রোত। এক 
জায়গায় একটা বুড়ী বসে ভিক্ষে করচে-_টাকা-পয়সাঁর বদলে সে পেয়েছে 

ভাত তরকারী, ওর মুখে এমন একটী উদার ভালবাসার ভাব, চোখে 
সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি। বোধ হয় আশাতীত ভাত তরকারী পেয়েছে 

বলে এত খুসি হয়ে উঠেছে মনে মনে । প্রাচ্য ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ 

সরল সম্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্যে মুক্তি পরিগ্রহ করেছে। 

হঠাৎ আকাশে কি একটা অদ্ভুত ধরণের শব শুনে ওরা মুখ তুলে 
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চাইলে । একটা চাপা 'সৌ-ও ও” শব্ধ । মিনি সর্ব প্রথমে বলে উঠলো-_ 
এ শেলের শব্দ! সর্বনাশ, এ্যালিস্, চলো আমর! ফিরি--জাপানী যুদ্ধ 

জাহাজের কামান থেকে শেল ছু'ড়ছে! 

হুম! দুম্!....দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোন! গেল। 

কাছেই কোথায় একট! ভীষণ বিশ্ফোরণের আওয়াজ হোল সঙ্গে সঙ্গে। 

লোকজন চারিধারে ছুটতে লাগলো--ওরাও ছুটলে৷ ওদের পিছু পিছু 

বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্ি, সেখানে একটা বাড়ীতে গোলা পড়ছে। 

বাড়ীটার সামনের অংশ হুম্ড়ি খেয়ে পড়ছে-_ইট, চুণ, টালিতে সামনের 
রাস্তাটা প্রায় বন্ধ__কে মরেছে নল! মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে 

লোকজনের বেজার ভিড় । 

আবার সেই রকম সৌ-__সৌ--ও--ও, শব! 
কাছেই আব একটা জায়গায় গোলা পড়লো । সঙ্গে সঙ্গে আকাশে 

সারবন্দী একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তার! অনেক উচু দিয়ে যাচ্ছে, 
পাছে চীনা বিমানধ্বংলী 'কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে । 

গ্যালিন্ বল্লে--ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধ জাহাজের 

গোলন্দাজদের। চলো এখানে আর থাকা নয়--এই চীনা পাড়াটা 
ওদের লক্ষ্য। 

কিন্তু ওদের যাওয়া হোল না। এ্যালিসের কথা শেষ হোতে না 

হোতেই, যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে, পায়ের তলায় মাটি ছলে উঠলো 
এবং একসঙ্গে ছু'তিনটা শেলের বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ ও সেই সঙ্গে 

প্রচুর ধোয়! ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কডণইটুএর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। 
তুমুল হৈ চৈ, আর্তনাদ, কলরব ও পুলিশের হুইস্লের মাঝে এ্যালিসের 

হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে স্ুরেশ্বর, কিন্ত পাণাবার পথ নেই 
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তখন কোনো দিকেই । ওদের ট্যাক্সিখান! দাড়িয়ে আছে বটে, ট্যাক্সি, 
ওয়ালার সন্ধান নেই_-সে বোধ হয় পালিয়েছে । 

চাপেই পল্লীর ওপর কেন বিশেষ লক্ষ্য জাপানী তোপের, এ কথা 
বুঝ! গেল না; কারণ এখানে চীনা গৃহস্থদের বাড়ীঘর মাত্র কোনো! 

সামরিক ঘাটি তে! নেই এখানে । দেখতে দেখতে বাড়ীঘর ভেঙে গু'ড়ো 

হয়ে পড়ে সামনের পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল! লোকজন আগে ষে! 

কিছু মারা পড়েছিল--এখন সবাই পালিয়েছে, কেবল যারা ভাঙা বাড়ীর 
মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্তনাদ শোন! যাচ্ছে 

একটা ভগ্স্তরপের মধ্যে যেন ছোট ছেলের কান্নার শব! এ্যালিদ্ 

বল্লে--দাড়াও বিমল--এখানে সবাই দাড়াও । 
গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লীর অন্ত অঞ্চলে । এদিকে 

এখন শুধু গোঙানি, চীৎকার, হৈ চৈ কলরব ও কাতরোক্তি । 

এ্যালিস আগে চড়লে! গিয়ে ধবংসম্তূপের ওপরে | পেছনে মিনি ও 

সুরেশ্বর | বিমল নীচে ধ্রাড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওর! 

তিনজনে একটা দরজা পেলে। তারপর একটা ছোট ঘর। গ্যালিম্ 

অতি কষ্টে ঘরে ঢুকলো-_ন্থরেশ্বর ওকে পাহায্য করলে । একট! ন” দশ 

মাসের শিশু সেই ঘরের মেজেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাদছে। 

এযালিস্ তাকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে স্থুরেশ্বরের হাতে দিলে। 

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার | তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকেন্দ, 
ইট্কাঠের সপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে-- 

আঠ কোথায় গেলে তোমরা? চট্ু করে নেমে এসো-- বড় বিপদ ! 

চারিদিকের গোলা ফাট্বার আওয়াজ ও ছুটস্ত শেলের চাপা 

ঠৌ_ও--৩” রব খুব বেড়েছে । একটা একট! শেল মাঝে মাঝে: 
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আকাশেই সশবে ফেটে তারাবাজির মত অনেকখানি আকাশ আলো! 
করে ছড়িয়ে পড়ছে। 

এ্যালিস্ বল্লে--কি হয়েছে? 

বিমল বল্পে-_জাপানী সৈম্তদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে সহরে-_তারা 

সহর আক্রমণ করেছে শুন্ছি। এইদিকেই আসছে । তাদের হাতে পড়া 
আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে না--তোমার হাতে ও কি? 

মিনি বল্পে--একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বলোতো 

এখন? 

স্থরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিশম্যানকে জিগ্যেস করে 

জানলে-_-সমুদ্রের ধারে জাপানী সৈম্দের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ 

চলছে। জাপানীরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। 

এ্যালিম্ বল্লে--আমরা এখন ছোট ছেলেটিকে কোথায় রাখি বল না? 
কন্শেসনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না৷ ওর বাপ-মা 

এই অঞ্চলের অধিবাসী । ছেলের সন্ধান পাবে না কন্শেসনে নিয়ে গেলে । 
বিমল বল্লে-_পুলিশম্যানের জিন্মী কবে দাও না। 

এ্যালিস্ ও মিনি তাতে রাজি হোল না । এই সব চীনা পুলিশম্যান 
দািত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট ছেলেকে ওবা দেবে না। 

সমস্ত গলিটা একটা বিরাট ধ্বংসত্তুপে পরিণত হয়েছে--লোকজন 

অদ্ধকারে তার মধ্যে কি সব খু'জে খু'জে বেডাচ্ছে। এমন সময়ে পাশের 
একটা জ্তুপে ছু" তিনটা হারিকেন লঠন ও টচ্চ জালিষে একদল ছোকরা 

একটা মুতদেহেব ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা! গেল। 

বিমল উত্তেজিত সুরে বলে উঠলো--প্রোফেসব লি! প্রোফেসর লি। 

তারপরেই সে ছুটে গেল ছোকরার দলের দিকে । সুরেশ্বর দেখলে, 
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ছোকরার দলের নেতা! হচ্ছেন, দাঁড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ_-এবং তিনি 

তাদের র্বপরিচিত প্রোফেসর লি। 

সেই মুমূরযদের আর্তনাদ ও পথের লোকের চীৎকারের মধ্যে তিনজনের 

_ পপশাস্পিগজপ 
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কুশল প্রশ্ন বিনিময় হোল । প্রোফেলর লি তার ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই 

এক সরাইখানায় ছিলেন_-হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দূর্যেগ-_-এখন তিনি 
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সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার কর! ও তাদের হাপ- 

পাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন । 

গ্যালিন্ ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হোল। 

বিমল বল্লে--প্রোফেসর লি, এই ছোট ছেলেটার কি ব্যবস্থা করা 

যায় বলুন তো? 

সদাননা, সৌম্য বুদ্ধ হাত পেতে বল্লেন আমায় দাও। তোমরা! ওর 
বাপমায়ের সন্ধান করতে পারবে না, আমি পারবো । আর কি জানো, 

ছেলে অনেকগুলি জমেছে--চ্যাং এদের নিয়ে চলো তো? দেখবে এস 

তোমরা--যাবার পথে একটু দুব গিয়েই বিমল বলে উঠলো.-”-আঃ, কি 
ব্যাপার দেখ। 

সকলেই দেখলে, সে দৃশ্ঠ যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ । সেই বুদ্ধ 
ভিখারিণী ঠাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে--সেই জায়গাতেই । একখানা 

হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে__পাশেই তার ভিক্ষালন্ধ ভাত-তরকারিগুলো 
রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে । আশার জিনিসগুলো-_মুখেও দিতে পারেনি 

হয়তে। ! 

এ্যালিসের চোখে জল এল । বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে 
ফেললে । মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালে। কেবল 

অবিচলিত রইলেন প্রোফেলর লি। তিনি ছাত্রদেব বল্লেন, এই মড়াটাকে 

,-*এএকটা কিছু ঢাকা দাও তো হে! এআর কি? আমাদের দেশের এ 

তো বোজকাব ব্যাপার। এতে বিচলিত হোলে চলে না 

মাদাম! 

নিকটেই একট! ঘরের মধ্যে প্রোফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। 

হারিকেন লগনের আলোর দেখা গেল সে ঘরের মেঝেতে পাচ ছরটা নয় 
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ফশ মাসের কি এক বৎণরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি 

যাচ্ছে, কেউ কাদছে, কেউ হাসছে ! 

এ্যালিস্ ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বল্পে--ও' ইউ পুওর 

ডিয়ারিজ.! প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন--সন্ধ্যা থেকে এতগুলো উদ্ধার 

করেছি শপ থেকে! আপনাদেরটাও দিন। আমার দুটি ছাত্র এখানে 

পাহারা! দিচ্ছে-আমরা খুজে এনে এখানে জড়ো করছি-_-রাখো! 

এখানে । 

গোলমাল ও ভিড় তখন একটু কমছে । 

প্রোফেসর লি ওদের সকলকে বল্লেন--আন্ুন, একটু চা খাওয়া যাক-_ 

রাত্রে আর ঘুম হবে ন! আজ, সারারাত এই রকম চলবে দেখছি-_ষে 

ঘরে শিশুগুলিকে জড় করা হয়েছে, তার পার্েই একট! ছোট বাড়ীতে 

লি থাকেন তার ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। ছুজন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে 

বাকী সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায় |) 

ছোট ছোট পেয়ালায় ছুধ চিনি বিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাঙ্গা, 

সর্ববতি লেবুর টুকরো এবং বাগালী মেরেদের পায়জোড়ের মত দেখতে, 

শৃওরের চর্বিতে ভাজা এক প্রকার কি খাবার 

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কি এক 

ধরণের বিশ্রী গঞ্ধ খাবারে ! | 

প্রোফেসর লি বল্লেন-_আপনারা বিদেশী। আমাদের দেশকে পাইর্ব” 

করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখন কিছুই দেখেন নি, দেখলে 

আপনাদের দয়া হবে। এত গরীব দেশ আর এমন হতভাগ্য 

মিনি বল্পে--আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি? 

দেখতেই তো এসেছি-- , 
€৯ 
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গ্যালিস্ বল্পে--আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ । 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুস্থ 
ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায় । 

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপুর্ণ চোখে চাইলে-_বড় ভাল লাগলো 
এই বিদেশিনী বালিকার এই নিফপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র 
স্বদেশের জন্যে | 

এ্যালিস্ বল্পে-_শিশুগুলির কে আছে? পুত্র লিট ল মাইটন্। 
আমায় একট! খোঁক1 দেবেন প্রোফেমর লি? 

প্রোফেলর লি হেসে বল্লেন--কি করবে মিস্-- 

এ্যালিস্ বল্লে-আমাদের নাম ধরে ডাকবেন, প্রোফেসর লি, ওর নাম 

মিনি, আমার নাম গ্যালিসপ। আমর! আপনাকে দাছু বলে ডাকবো-- 

কেমন ? 
এই সদানন্দ উদার, সৌম্যমূত্তি বৃদ্ধকে এালিসের বড় ভাল লেগে 

গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে চিনে মাটির হান্তমুখ বুদ্ধ-_বৃদ্ধেব 

মুখখানা ঠিক যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব 

মাখানে | 

প্রোফেণর লিঃর মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বল্পেন_-বেশ 

তাই হবে | 

সস্*এেকটা বড় রকমের আওয়াজের দিকে এই সময় প্রোফেসের লি?র 

জনৈক ছাত্র ওদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে। 

বিমল বল্লে--বন্বরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি 

যুদ্ধও চলছে""" 
ঠিক এই সময় পুলিশম্য/ন ঘরের দোবের কাছে এসে চীনাভাষার কি 

ও 
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জিজ্জেদ্ করলে-”**লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত"”"গে চলে গেলে 
প্রোফেসর বল্পেন”"ও বলে গেল খাওয়া দাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ 

ঘরের বার না হয়-...বিশেষত; মেয়েরা। জাপানীর! বেওনেট চাঞ্জ 
করেছিল.""আমাদের সৈম্তর! হর্টিয়ে দিয়েছে শেননু প্রাচীরের পূর্ধব কোণে । 

কিন্ত আজ রাত্রে আবার ওরা গোল! মারবে, বোমাও ছু'ড়বে | 

চাপান শেষ হোল । বিমল বল্লে--*প্রোফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন 

সঙ্গে, আজ যাই। কন্শেসনে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে । আপনার সঙ্গে 
আবার দেখা হবে। 

এ্যালিন্ বল্লে”“দাছ, আমার একটা খোকা ? 

প্রোফেসর লি গ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সম্নেছে 

বল্লেন....বেওয়ারিশ যদি কোনো! খোকা থাকে, পাবে খ্যালিন্। কিস্তুকি 

কি করবে চীন! ছেলে নিয়ে ? 

গ্যালিসের এ হাস্তকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন। 
"চল চল এযালিদ্ কন্শৈসনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় 

ঢুকতেই দেবে কি? 
ওরা যখন ফিরে আসছে, দুরে মাঝে মাঝে ছুম্দাম্ বিস্ফোরণের শব 

এবং সাহাধ্যকারী এরোগ্লেনের হাউইয়ের শাদা অগ্নিময় ধুম দেখ! 

যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্ববাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে। ৭ 
সেই রাত্রে কিসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গতর: , 

ধড়মড় করে উঠে বিছানার ওপর বসলো-"কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে 
ও বিশ্রি গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে । 

ও ডাকলে-"মুরেশ্বর“সুরেশ্বর”” গঠোণশকন্শেসনে বোমা পড়ছে ! 

সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট হৈ চৈ উঠলো চারিদিকে । 

৬১ 



মরণের ডঙ্কা বাজে 

বোমা ! বোমা!" 
ওরা জানালা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওর! শুয়ে ছিল 

তার পুবদিকে একট! ঘরের দেওয়াল চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। 
সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এালিস্ ছুটতে ছুটতে ওদের 

ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে-বিমল! বিমল! 

বিমল বল্লে-_-এই যে এ্যালিস, তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি? 
মিনি কোথায় ? 

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকলো । বর্টে-বাইরে এসো, দেখো 
শীগগির--চটু করে এসো-- 

ওরা বাইরে গেল। কন্শৈসনের পুলিশেব ডেপুটি মার্শাল এসে 

পৌছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে । সবাই আকাশের দিকে চাইলে, ছুখান! 

এরোপ্রেন চলে যাচ্ছে--আলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসী কর্মচারী 
দেখে বল্লেন__কাওয়াসাকি বন্বার। 

বিমল বল্পে--এ্যালিস, কি কবে চেনা গেল জিজ্ঞেস করে! না? 

মিনি বল্লে-_আমি জানি। নীচের দিকে উইং কালো ত্বাজি কাটা 

ছ'চোমুখ প্লেন এই হোল জাপানীরের বিখ্যাত বোমা ফেলবার গ্লেন 
কাওয়াসাকি বন্বার। কিন্তু কন্শেসনে বোমা ! এরকম তো কখনো-_- 

লে রাত্রে আর কারো ঘুম হোল ন|| বিমল খুব খুসি না হয়ে 

পারলে না তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে । 
সেই রাতে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস লকলের আগে এসেছে 

তাকে দেখতে সপে কেমন আছে? 

শেষ বাত্রের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু খুব সোরগোলে 
ওদের ঘুম ভেঙে গেল । 

৬২ 
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ভীষণ গোলাবর্ষণের শব আসছে-_সাংহাই সহরে জাপানী যুদ্ধ 

জাহাজ ও এরোপ্লেন থেকে একযোগে গোলা ও বোমা! বৃষ্টি হচ্ছে । 

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই সহর থেকে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছেলেণেয়ে 

পালিয়ে আসছে কনশেসনে, বাক্স তোরঙ্গ পৌটলা পুলি নিয়ে, 

ছোট, ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ 

ভয়ের চিহ্ছ_-এদের চক্ষু উদ্বেগে ও রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ, টুল রুক্ষ ) 

পাশব বলের কাছে মানুষের কি শোচনীয় পরাজয় ! 

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কনশেসনের হাসপাতাল ও মাঁকিন 

রেডক্রশের বড় হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল । 

কি ভীষণ আওয়াজ গোলমাল পেন্স প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের 

থেকে মাইল ছুই দূরে পূর্ব কোণে। সেখানে চীনা টেস্থ রুট আর্মির 

সঙ্গে জাপানী সৈন্যদের যুদ্ধ চলছে । কন্শেলন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব 

প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে । এ ছাড়াও গোলা- 

বর্ষণ চলছে সহরের বিভিন্ন স্থানে । 

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড় ডাক্তারের কাছ 

থেকে--বিমল, স্ুরেশ্বর, এ্যালিস ও মিনিকে চ্যাংলীন এভিনিউতে 

চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্তে | 

ওর! আমেরিকান রেডক্রশ মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে 

ছুটলো। ড্রাইভার খুব বড় একটা রেডক্রশ পতাক গাড়ীর বারে 

উড়িয়ে দিলে--এ ছাড়া গাড়ীর ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে 

একট। প্রকাণ্ড লাল ক্রম্ আকা । এত সাবধানতা সবেও ড্রাইভার 

বল্পে-যর্ণি আপনারা, হাসপাতালে পৌঁছুতে পারেন, সে খুব জোর 

বরাত বুঝতে হবে আপনাদের | 
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স্বরেশ্বর ও বিমল একযোগে বল্লে-_কেন ? 

--কন্শেসন বা রেডক্রশ কিছুই মান্ছে না। জাপানী বোমার 
প্লেন কালও আমাদের রেডক্রশ ভ্যানে বোমা ফেলেছে- শোনেননি 

আপনার! সে কথা? 

সেকথা না শোনাই ভাল। ওদের মোটর কন্শেসন থেকে বার 

হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তীর বেগে ছুটলো। বিমল দেখলে 

ড্রাইভার মাঝে মাঝে ওপরের দিকে উদ্বিগ্দৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখছে ! 

বিমল বলে-_কি দেখছে ? 

_ বোমার প্লেন আসছে কিনা দেখছি। এখন আপনাদের পৌছে 
দিতে পারবো কিনা জানি নে-_তবে চেষ্টা করবো 

বলতে বলতে একখানা এরোপ্নেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার 

ওপর। বিমলের মুখ শুকিয়ে গেল__সামনে উদ্ধত মৃত্যুকে কে না 

ভয় কবে? সবাই ওপরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার আযাকৃশিলারেটর পা 

দিযে চেপে স্পীড. তুললে হঠাৎ বেজায় । 
বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্নেন খানা যেন আবও নীচে নামলো" 

কিন্কু ভাগ্যের জোবেই হোক বা অন্ত কাবণেই হোক্--শেষ পর্যন্ত 

সেখান! ওদের ছেড়ে দিরে অন্ত দিকে চলে গেল। 

*ড্রাইভার বল্লে--জাপানী কাওয়াসাকি বস্বাব_-ভীষণ জিনিস__নীচু 
«হয়ে দেখলে এ গাড়ীতে চীনেম্যান আছে কিনা, থাকলে বোমা ফেলতো| | 

সুরেশ্বর বল্লে--উঃ কানের কাছ দিয়ে তীর গিয়েছে 

এতক্ষণ যেন গাড়ীর সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে 
নিঃশ্বাস ফেলে বাচলো । 

হানপাতালে পৌছে দেখলে সেখানে এত আহত নরনারী এনে 
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ফেল! হয়েছে যে কোথাও এটুকু জায়গা নেই। এদের বেশীর ভাগ 
স্নীলোক ও বালকবালিকা। যুদ্ধের সৈন্ভও আছে--তবে তাদের সংখ্যা 

তত বেণী নয় । 

একটী দশ এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর মুখ বালকের একখানা পা 

একেবাবে গু'ডিয়ে গিয়েছে আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে 

এবং কিছুক্ষণ অগে অগ্্ান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং 

ষন্কপার সে আর্তনাদ করছে । বিমলের ওয়ার্ডেই সে বালকটি আছে। 

এযালিস্ সেই ওয়র্ডেই নাস | 

এ্যালিন্ পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখে জল 

রাখতে পারলে না ছেলেটীর যন্ত্রণা দেখে । বিমলকে বল্লে একে মরফিয়া 

খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো না ? 

বিমল বন্লে--তা উচিত হবে না। ওকে এখুনি ক্লোরোফর্ম্ে অজ্ঞান 

করে পা কেটে ফেলতে হুধে। অপারেশন টেবিল একটাও খালি নেই, 
সব ভন্তি। একটা টেবিল খাপি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেবো। 

এ্যাপিস্ বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সাস্বনা দেবার চেষ্টা 
করলে-_কিন্ত গুদের সবারই মৃষ্কিল চীনা ভাবা সামান্ত এক আধটু বুঝতে 
পারলেও বলতে আদৌ পারে না। ও 

ন্ররেশ্বর হাসপাতালের ওষধালযে সহকারী কম্পাউগ্ার হয়েছে। সে 

দুখানা চীন! বর্ণপরিচ় কোথ| থেকে যোগার করে এনে ওদের দিয়েছে ।- 
এ্যালিস্ বলে _ন্থরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এসো তুমি, আমি 

মিনি ভালো করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারবো 

নী 
আর্ত বালকটীর শয়নশিয়রে এ্যাণিস্কে ষেন করুণাময়ী দেবীর মতো 
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দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের 

প্রতি শ্রদ্ধায় ওর মন ভরে উঠলো । 

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হোল । 

বালকটীকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোল! হয়েছে, কতকগুলি ডাক্তারী 

ছাত্র কিছুদূরে একট! গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী 
সার্জন চীনাম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কি বলছেন আর একজন 

ছাত্র ক্লোরোফন্শ পাম্প করছে । বিমল ও এ্যালিন্ সাজ্জনকে সাহায্য 

করবার জন্তে তৈরী হয়ে আছে। সাজ্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে 

অপারেশন টেবিণে মরেছে একুশটাঃ টেবিল থেকে নামাবার তর সয় নি-- 

গরম জলট। সরিয়ে দাও নার্স 

এমন সময়ে মাথার ওপর কোথায় এরো প্লেনের শব্ষ শোনা গেল। 

বাইরে যারা ছিল, তার! দৌড়ে ভেতরে এল, একটা ছুটোছুটি সরু 

হোল চারিদিকে । 

কে একজন বল্লে-_জাপানী বশ্বার ! 

এ্যালিস্ বল্পে--রেড ক্রসের লাল আলো জলছে বাইরে-_হাসপাতাল 

বলে বুঝতে পারবে-__ 

সার্জন হেসে বল্লে-_ নাস? ওরা কি কিছু মানছে ?--শক্ত করে ধরে 
থাকে] তুলোট1-_- 

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সার্জন ক্ষিপ্র ওকোৌশলী হাতে ছুরি 
চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ী ধরে আছে। 

বুম্ম্*ম্ম ।--বিকট বিস্ফোরণের শব্ষ কোথাও কাছেই। তুমুল 

গোলমাল হৈচৈ, আর্তনাদ হাসপাতালের বাঁদিকের অংশে বোমা পড়েছে। 
উগ্র ধের] ও নাইট্রোগ্লিসিরিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জন, বিমল বা 
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এযালিসের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই-_-ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জন 
দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালির়ে ঘাচ্ছেন, যেন তার অপারেশন টেবিলের 
থেকে এক শো গজের মধ্যে প্রলয় কা ঘটেনি, যেন তিনি মোট! ফি নিরে 

বড় লোক রোগীর 'বাড়ী গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত, গরম জলের 

পাত্রে ডোবান ছুরি, ফসেপ, ছু'চ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জনকে যুগিয়ে 

চলেছে এ্যালিম্, একমনে বাওেজের লারি গুছরে রাখছে, পাতলা লিণ্ট 

কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। খিমল নাড়ী ধরে আছে। 

« বাইরে বিকট শব্দ-_হুডমুড করে হাসপাতাপেয় ব|! দিকের উইংএর 

ছাদ ভেঙে পড়লো । মহাপ্রলয় চলেছে সেধিকে-- 

সার্জন বল্লেন_-নাড়ীর বেগ কত? 

বিমল--সত্তর | 

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে-স্তর, বাদিকের উইং গুড়ে হয়ে 

গোটা সেপটিক ওয়ার্ডের রোগী লব চাপা পড়েছে_-এদিকেও বোমা পড়তে 

পারে_-তিনখানা বম্বার-_ 

সার্জন বল্লেন-_পড়লে উপায় কি? না বড় ফসে পটা-_ 
উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ! আর একট! শব্ধ অন্য 

কোন্ দিকে হোল--আর একট! বোম! পড়েছে-বেজায় ধোয়া আসছে 

ঘরে । | 
বিমল বল্লে-_স্যার১ ধেশাযায় রোগীর দম বন্ধ হয়ে মার! ষাবে ঘে-?- 

ক্লোরোফর্ম্বের রোগী, এভাবে কতক্ষণ রাখা ষাবে? 

সার্জন ছুরি ফেলে বলেন--হয়ে গিয়েছে । লিণ্ট দাও, নাস 
বিমল বল্লে_স্তার, রোগীর নাড়ী নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে 

গেল। 
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সার্জন এসে নাঁড়ী দেখলেন। এ্যালিম্ নীরবে ওদের মুখের 
দিকে চেয়ে রইল । 

নাড়ী থেকে হাত নামিয়ে সাঞ্জন গম্ভীর মুখে বল্লেন--বাইশটা পুবলো। 
এাালিস নিম্পন্দ অবস্থার দাড়িয়ে আছে দেখে বল্লেন-_-চলো নার্স, 

ট্রেচাবগয়ালার! এসে লাস নিয়ে যাবে-_এখন সবাই বাইবে চলো যাই-- 

ওপবওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যাপিসের কাছে এলে 

এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধবে ধুমলোক থেকে উদ্ধার করে ডান- 

দিকের বড় দরজা দিয়ে কম্পাউণ্ডের খোল৷ হাওয়ায় নিয়ে এল। 

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিকে বন্্--এঁ দেখ 
এযালিস, তিনখান! জাপানী বন্ধার !__- 

এগারো ঘণ্টা সমানে ডিউটিতে থাকবার পরে বিমল, গ্যালিস, সুরেশ্বর 

ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে । 

চ্যাং সো লীন এ্যাভিনিউ প্রনিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লীনের নামে 

হয়েছে- রেড শার্টদের প্রভাবে । সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটী প্রসিদ্ধ 

রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে সামিয়ানার নীচে চা ও শৃওরের মাংসের 

দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়। 

-:-- এই এভিনিউয়ের ধারেই গভর্ণমেণ্ট হাসপাতাল । ওরা যখন ফুটপাথে 

প] দিলে, তখন হাসপাতাণের বা অংশে মহা হৈ চৈ চলছে। সেপটিক 
ওয়ার্ড জাপানী বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে-_সম্ভবতঃ একট! রোগীও বাচেনি 

সে ওয়ার্ডের | 

মিনি দেখতে যাচ্ছিল--বিমল বারণ করলে। 
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--ওদিকে গিয়ে দেখে আর কি হবে মিনি? চলো আগে কোথাও 

একটু গরম চা খাওয়া যাক । 

বোমা-ফেল! ও হত্যা ব্যাপারট1 দেখে দেখে কদিন ওদের গা-সওয়া 

হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাইএর লোকজন, দোকানী, 

পথিকদেরও। নতুবা গত আধ ঘণ্টা ধৰে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ 
চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয় লীলা ও মাথার ওপরে চক্রাকারে 

উড়নশীল তিনখান! জাপানী বোম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লীন 
এ্যাভিনিউর চারের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারীর দোকান 

সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়। 

রাত পৌনে আটটা । 

হঠাৎ গ্যোলিস্ জিগ্যেস করলে--ছেলেটা মারা গেল, তখন কণ্টা? 

বিমল বল্লে-_ঠিক সাড়ে সাতটা । ওকথ] ভেবে! না এ্যালিস। চল 

আর একটু এগিয়ে। এনক্ুনি লাস নিয়ে যাওয়ার ভ্যান আসবে 

হাসপাতালে । আমরা একটু তফাতে যাই। 
একটা সামিয়ানার নীচে ওর! চা খেতে বসলো । 

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক । সে এসে 

পিজিন ইংলিশে বল্লে--কি দেবে! ? 

বিমল বল্পে--খাবার কি আছে? 

__-ভাজ! মাছ, রুটা, মাথন আর ব্যাঙের 

_থাক্ থাক্ রুট মাখন ভাজা মাছ লিয়ে এসো. 

রুটা মাখন অন্তত্র চীন! দোকানে পাওয়া ষায় না; তবে চ্যাং সে! লীন্ 
গ্যাভিনিউর দোকানগুলো! কিছু সৌখীন ও বিদেশী-ঘেষা। ধুমার্িত 
চায়ের পেয়ালার চুমুক দিয়ে বিমল একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে । 
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সুরেশ্বের তে! গোগ্রাসে রুটী ও মাখনের সন্যবহার করতে লাগলো, 
খানিকক্ষণ কারে! মুখে কথা নেই। 

মিনি বল্লে--একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে 
পড়ি, মেল্টোনে, কালিফোণিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটা চিন্চিল! 
কিনে দিয়েছিলেন__ 

স্বরেশ্বের বল্লে-সে কি? 

মিনি হেসে বল্পে-জানো না? একরকম ছোট কাঠবিডালির চেয়ে 

একটু বড় জানোয়ার, খুব চমৎকার লোম গায়ে_লোমের জন্য ওদের 

শিকার কর! হয়। তারপর আমাদের সেই পোষা চিন্চিলাটা__ 
বুম-ম্-ম্1বিকট আওয়াজ! 

সবাই চমকে উঠলো ! তিনখানা বাড়ীর পরে একটা বাড়ীর ওপরে 
জাপানী বোম্বার ঘুবছে দেখা গেল-__কিন্তু ধেয়া উড়ছে বাড়ীটার সামনের 
রাস্তা থেকে । লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে 

ঢুকে পড়লো । একটু পরে একথানা রিকসা টেনে ছজন লোককে সেদিক 

থেকে ওদের দোকানের সাম্নে দিয়ে যেতে দেখা গেল-_রিক্সার আধ- 

শোয়া আধ-বস1 অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ । তার মুখটা থেংলে 

রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা রাঙিয়ে দিয়েছে। 

_ সামিয়ানার নীচে আরও তিনটা চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা 

 উত্তেজিতভাবে চীন! ভাষায় দৌকানীকে কি বল্লে। দোকানীও তার 

কি জবাব দিলে, তারপরে ওদের মধ্যে একজন একটা সিগারেট ধরালে। 

জাপানী বোমারু প্লেন ঘর্ ঘর্ শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপরে 

ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে | নাঃ একটু দুরে বাদিকে | ঠিক 

মাথার ওপরে নর। 
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মিনি বল্পে--তারপর শোনো, আমার সেই চিন্চিলাট।-- 
এযালিস্ অধীরভাবে বল্লে-_আঃ মিনি, থাক্ চিন্চিলার গল্প। খাও 

এখন ভাল করে। আমার তো বেজার ঘুম পাচ্ছে! বিমল, দোঁকানীকে 
জিগ্যেস করে৷ না, স্তাগডউইচ রাখে ন1? 

বিমল বল্লে-_ব্যাঙের যাংসের স্যাণ্ডউইচ বলছে এ্যাপিস্--দিতে 

বলবে! ? | 

স্ুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেলে উঠলো । কিন্ত 

পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলে! 

হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে | ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই 

চক্রাকারে ভ্রাম্যমান জাপানী বন্বারখানা থেকে রাস্তার ষে অংশে ওরা বসে 

চা খাচ্ছে, সেদিকে সাচ্চলাইট ফেলেছে। 

দোঁকানী চীনা স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে উঠে কি বললে। 

সঙ্গে সঙ্গে ছুড়, হুড়, ছুড় ছুড় শব--তিনজন চীন। খঙ্দের ও রাস্তার 

পথিকদের মধ্যে জন ছুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে 
মাথা গুজে বসে পড়লো । 

মিনি বল্লে--আঃ এগুলো কি বোকা? টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা, 

আমার পেয়ালাটা উ্টে ফেলে দিলে মাঝে থেকে--- 

এ্যালিস্ বর্লে-আমারও । দোকানী, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, 

আমরা অন্ত জায়গায় চা খেতে যাই-_-এ কি রকম উপদ্রব ? 

বিমল বল্লে--ঠিক তো। মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে 
উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মত-_ 

মিনি হঠাৎ আঙ,ল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বল্পে-_এ দেখো, 
দেখো-- 
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জাপানী ব্বাব থেকে সা্চলাইট ফেলেছে-_ 

“তিনখানা চীনা এবোগ্নেন তিন দিকে জাপানী বন্বাবখানাকে তাডা 

করেছে। একখানা চীনা প্লেন্ বন্বারখানাব খুব কাছে এসে পড়েছে__ 

একটু পবেই সেখান! থেকে নেসিন্ গানের পট পট আওয়াজ শোনা গেল 

--পিছনেব আব একখান চীন] সাহায্যকারী প্লেন ওদের ওপরে নীলাভ 

তীব্র সার্চলাইট ফেলতেই জাপানী বশ্বারখান1 বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। 
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ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উকি মেরে আকাশের দিকে 

চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে । আরও দুজন চীনা থন্দের অন্ত টেবিলে চা 

খেতে বসে গেল। দোকানী স্ত্রীলোকটা তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের 

টেবিলের দিকে চেয়ে বল্লে-ওই দেখ ওরা ব্যাঙের স্তাণ্ডউইচ 

খাচ্ছে-_ 

মেসিন গানের আওয়াজ তখন বড় বেড়েছে । জাপানী প্লেনখানা! 

পাক দিয়ে ঘুরছে । হঠাৎ পালাবে না। 
বিমল বল্লে--না॥ একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অম্নি 

মাথার ওপরে চীন-জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল--পোড়া বরাত এম্নি-- 

একজন ফিরিওয়াল৷ এসে সামিয়ানার বাইরে দাড়িয়ে বল্লে--মোমের 

ফুল-_খুব চমৎকার মোমের ফুল_ গোলাপ, ক্রিসেন্থিমাম্। গীদা-ভারী। 

সম্তা মোমের ফুল__ 

এমন সময়ে একজন খবরের কাগজওয়াল! “সাংহাই ডেলি নিউস্” 
বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একথানা কাগজ কিনলে । এ 

কাগজের একদিকে চীন! ভাষায় ও অন্ত দিকে ইংরাজী ভাষায় লেখা খবর 

চীনাদের পরিচালিত । 

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে 

এ বেলার যুদ্ধের খবর নিয়ে-_সবাই যুদ্ধের খবর জানতে চায় । 
এযাপিস্ বল্ে-যুদ্ধের খবর কি ? 

তারপর সবাই মিলে ঝুকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগলো । 

শেনস্ প্রাচীরের কাছে জাপানী সৈন্ত চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে 

গিয়েছে । জাপানীগের বহু সৈন্য মারা পড়েছে। 

নুরেশ্বর বল্লে--লর্বৈব মিথ । জাপানীরা জিতছে। তুল খবর 
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দিচ্ছে আমাদের , পাছে সহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়| দেখছো. না বোম! 

ফেল্বার কা? চীনারা জিতছে! ফুঃ-- 

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য) মনে হোল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেনম্থ 
প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে 

হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকার বসে লোককে 

জেনে থাকে । তিন মাইল দুরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই 
যুদ্ধের আসল খবরটা কি। চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সংবাদ পাঠাচ্ছে 

সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এই রকমই হয় সর্বত্রই, অথচ খবরের 

কাগজের পাঠকের! তা! জেনেও জানে না । খবরের কাগজে লিখিত লংবাদ 

বাইবেল খা পুবাণের মত অন্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয় এইটেই আশ্চর্য্য । 

এ সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত। 

কাগজের এক কোণে একটা সংবাদের দিকে মিনি ওদের দৃষ্টি আকুষ্ট 
করলে। মার্শাল চিয়াং কৈ শাক্ চাপেই-পল্লীর বোমাবিধবস্ত অঞ্চল 

পরিদর্শনে আসবেন রাত নস্টার সময়ে । 

মিনি হাতঘড়ি দেখে বল্লে--এখন পৌনে নষ্টা । 
বিমল বল্লে--তা হোলে হাসপাতালেও যাবেন, চল আমরা হাস- 

পাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকে কখনও দেখিনি, দেখা যাবে এখন । 

এমন সময়ে ওদের সামনের রাস্তায় একটা হৈ-চৈ উঠলো। রাস্তার 

দুধারে লোকজন সারবন্দী হয়ে ঈীড়িয়ে গেল । চীনা পুলিশম্যান রাস্তার 
মাঝখানের লোক হটিয়ে দিলে । এক মিনিটের মধ্যে পর পর ছ*থানা 

মোটরকার দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনা ভাষায় 

চীৎকার করে বলে উঠলে! মহাচীনের জয় ! মার্শাল চিয়াংএর জয় ! 

*টেন্থ রুট আর্মির জয় 1 
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এ্যালিস বল্লে-এই মার্শাল চিয়াং গেলেন ! 

বিমল বল্লে--তবে আর হাশপাতালে এখন ফিরে কি হবে? চল 

কন্শৈসনে ফিরি । রাত হয়েছে, এ অঞ্চল এখন রাত্রে বেড়াবার পক্ষে 

নিরাপদ নয়। জাপানী বোম! তো আছেই, তা ছাড়! তার চেয়েও 

খারাপ চীন! দস্থ্যদের উপদ্রব | সঙ্গে মেয়ের_ 

স্থরেশ্বর বল্লে--তা ছাড়া ঘুমুতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে 

আবার ডিউটি-_যেখানে বাঘের ভয়, লেইখানেই সন্ধ্যা! হয়। 

কন্শেসনে ফিরবাঁর পথে ওদের এক বিপদ ঘটলো । 
কন্শেসনে ফিরিবার পথে খানিকট! ওরা চ্যাং সো লীন্ আাভিনিউ 

দিয়ে এসে পড়লো একটা জনবহুল পাড়াতে । সেখানে ছু'খান! রিক্সা 

ভাড়া করে ওরা তাদের কন্শেলনে যেতে বল্লে। তারপর ওরা গল্প ও 

গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে--যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে নজর 

করলে তখন দেখলে রিকল1 একটা! নিঞ্জন জায়গ! দিয়ে যাচ্ছে । ছুধারে 

দরিদ্র লোকদের কাচা মাটির খাপ্রা-ছাওয়া ঘর। রাস্তা জনশূন্ত-_-দুরে 
দূরে খোল! মাঠের মধ্যে কি ষেন মাঝে মাঝে জলে উঠছে। 

বিমল বল্লে- এ কোথায় নিয়ে এসে ফেল্লে হে? 

স্বরেশ্বর পিজিন, ইংলিশে একজন রিকলা-ওয়ালাকে বজে-কোথায় 

নিয়ে যাচ্ছিস রে? এ পথতো নয়? 

রিকসাওয়াল! কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটতে লাগলো? 

বিমলের মনে সন্দেহ হোলো । সে বল্পে--এর মনে কোনো৷ বদমাইসি 
মতলব আছে মনে হুচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরন্ত্র। সঙ্গে 

মেয়ের! রয়েছে-- 

মিনি ও এ্যালিদ্ তখন একটু ভয় পেরে গিয়েছে | ওরাও বঙ্লে--আর' 
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গিয়ে দরকার নেই-_চীন! গুণ্ড1 এই লময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে । নামে 
এখানে সব। 

ছখান! রিকৃসাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিকৃসাখানা 

এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্বেই রিকৃলাখানা হঠাৎ পথের 
মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো] । 

বিমলদের রিকৃসাখান! কিন্তু তখন সোজারান্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। 

বিমলের ও সুবেশ্বরের চীৎকার সে আদৌ কর্ণপাত করলে না। 

বিমল লাফ দিরে রিকসাওয়ালার ঘাড়ে পড়লো রিকৃস) থেকে 

রিকৃলাখান! উল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে । সুরেশ্বর রিক্সার সঙ্গে চীৎপাত হয়ে 

পড়ে গেল। রিকৃসাওয়ালাট! সেখানে বসে পড়লো--ওর ওপর বিমল। 

রিকৃসাওয়াল! একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে, চীন! ভাষায় কি একটা? 

দুর্বোধ্য কথ! বলে উঠে, ওদের নিয়ে এগিয়ে এল । 

বিমল টেচিয়ে বলে উঠলো--হুরেশ্বর-_-সাবধান ! 

রিকৃসাওয়ালার হাতে একখান] বড় চকচকে ছোরা দেখা গেল । 

স্থরেশ্বর পেছন থেকে তাকে জোরে এক ধাকা লাগালে । সে গিয়ে 

হুমড়ি খেয়ে পড়লো আবার বিমলেরই উপর | বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ 

ধবস্তাধবস্তি সুরু হোল | বিমলের রীতিমত শরীরচর্চ। করা ছিল । মিনিট 

পাচ ছয়ের মধ্যে বিকৃসাওয়ালাঁকে মাটিতে ফেলেঃ বিমল তার হাত মুচডে 

ছোরাখান! টান দিয়ে ফেলে বল্লে-+ওখানা তুলে নাও স্থরেখবর--তাবপর 
এই বদ্মাইসটার গলায় বসিয়ে দাও-_ 

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদ্মাইসট। নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে 

পড়লো--এইবার ছোরা বসানোর কথ! শুনেঃ সে বিমলের কাছ থেকে 

নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুট দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল 
৭৬ 
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পাচ ছ' মিনিটের মধ্যে । 
বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বল্পে--নুরেশ্বর, মেয়েদের 

ড়ীখান! ! 

তারপর ওর! ছুজনেই ছুটলো! সেই গলিটার দিকে.--ষেটার মধ্যে 
মিনিদের রিকৃপাখানা ঢুকেছে । গলিটা নিতান্ত নোংরা, ছুধারে কীচা 

টালির ছাদওয়াল! নীচু নীচু বাড়ি_-কিছুদূুরে একটা সাধারণ ন্নানাগার-_ 

এখানে নীচশ্রেণীর মেয়ে পুরষে সাধারণতঃ স্নান করে না--করলেও রাত্রে 
করে । স্ানাগারের সামনে ছু-জন চীনেম্যান দাড়িয়ে আছে দেখে, বিমল 
তাদের পিজিন ইংলিশে জিগ্যেস করলে-__একখান! রিকৃসা কোন দিকে 

গেল দেখেছ? 
তাদের মধো একজন বল্লে--ওই বাড়ীটার সামনে একখানা রিকৃসা 

ঈাড়িয়েছিল একটু আগে। 

বিমল ও স্থবেশ্বর বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাড়ালো 1 ডাকাডাকি 

করেও কারো! সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বল্লে--চল বাড়ীর 
মধ্যে টুকি-_- 

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হোল, এটা একটা চুর আড্ডা । ঘরের 
মধ্যে চার পাঁচটা চীন।বাশের চেয়ার একদিকে একটা নীচু বাশের 
তক্তপোষ। চওু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড় পাত্র, চণ্ুর 
আড্ডার সব জিনিসই মজুদ । দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষগ প্রতিকৃতি । 
ঘরটা লোকশূণ্ত নির্জন । এ ধরণের চণ্্ুর আড্ডা ওর! সিঙ্গাপুরে 
দেখেছে। কিন্তু বাড়ীর লোকজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়ীটার 
মধ্যে ঢুকে গেল | 

একটা বড় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো! লোক বসে মা জং থেলছে।' 
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বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাট! শুধু চও্ড নয়, নীচ শ্রেণীর জুয়াড়ীদের 

আড্ডাও বটে | ওদের দেখে ছজন লোক উঠে দাড়ালো । ওদের মধ্যে 

একজন কর্কশকণ্ে পিজিন ইংলিশে বল্লে কি চাই? কে তোমরা? বিমলের 

মাথায় চট্ু কবে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্তৃত্বের গ্রামভারী চালে 

বললে, আমর ব্রিটিশ কন্শেসনের পুলিশের লোক । আমাদের সঙ্গে 
দশজন কনেষ্টবল গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে । আমাদের সঙ্গে বন্দুক 

ও রিভলবার আছে। ছুজন মেম সাহেবকে এই আড্ডায় গুম্ করা 

হয়েছে-এবার করে দ1ও, শইলে আমরা জোব করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান 

করবো। দরকার হোলে গুলি চালাবো। 

এবার একজন প্রৌঢ লম্বা ধরণের লোক এককোণ থেকে বলে উঠলো 

আমরা কন্মশেসনের পুলিশ মানিনে--সাংহাইয়ের পুলিশ মার্্যালের সই 

করা ওয়ারেপ্ট দেখাও _ 

বিমল বল্লে--তুমি জানো এটা যুদ্ধে সময়! আমরা জোর করে 

ঢুকবে! এবং দরকার হোলে এই মা জংএর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে 
গ্রেপ্ধার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেবো-এব জন্তে যি কোন 

কৈফিয়ৎ দিতে হয় পুলিশ মার্শ্যালের কাছে আমরা দেবো-তুমি মেম 
সাহেবদের বার করে দেবে কি না বলো-- 

লোকটা বল্লে-_কোন্ মেমসাহেবের কথা বলছে! ? মেমসাহেবের সঙ্গে 

আমাদের সম্বন্ধকি? আমি ভাবছিলাম, তুমি জুয়া! আর চও্ডুর আড্ডা 

হিসেবে বাড়ী সার্চ করবে বলছে । 

বিমল বল্পে--বেশী কথায় সব নষ্ট করতে চাইনে-_-তাহোলে আমাদের 

জোর করতে হোল-_ন্থরেশ্বর কনষ্টেবলদের ডাঁকো1-- 

হঠাৎ চীৎকারকরে সে বলে উঠলো-_মাথা নীচু করে বসে পড়--বসে 

শি 
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পড় স্বরেশ। গলা করে একটা শব হোল এবং ঝকৃঝকে কি একটা জিনিস 

ওদের চোখের সামনে এক ঝলকে খেলে গেল-_ওর1 তখন দুজনেই বসে 

পড়েছে । সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছনে দেওয়ালে একট! ভারি জিনিস ঠক্ 

করে লাগবার শব হোল। 

স্থরেশ্বর পিছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে--একখান। বাক ধারালো 

চকচকে চীনে-ছোরা, ছুঁড়ে-মারা ছোরা, ছু'ড়ে মারবার জন্তেই এগুলি 

ব্যবহৃত হয়-_ ছোরাখানা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা 

ফলাশুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেথে গিয়েছে । 

স্থরেশ্বর শিউরে উঠলো--ওরই গলা লক্ষা করে ছোরাখানা ছোড়া 

হয়েছিল | 

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে অক্রমণ 

করলে, নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশের কি দশা হোত বল] যায় না, কিন্তু বিমল 

মাটী থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই। 

পালাম্ননি-_হয়তো বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে! স্থরেশ্বর নিশ্চিত 

মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা! পেরে, খানিকটা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল । বিমল 

গিয়ে ওকে হাত ধরে টেনে তুলে বল্লে-_স্রেশ্বর, এই বেলা উঠে বাড়ীট। 

খু'জি এস-_এখুনি সব চলে আপলতে পারে। একট! ঘর বন্ধ ছিল--বাইরে 
থেকে তালা দেওয়া । আর লব ঘর খোলা--সেগুলি জনশূন্ত | স্রেশ্বর 

ও বিমল দুজনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগলো 1 

_মিনি-মিনি--এযালিস--এালিস্-- 

ঘর থেকে কোনে সাড়াশব্ধ পাওয়। গেল না। 

বিমল বল্পে-_কি ব্যাপার ! ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি ? 

ছুজনের সম্মিলিত লাখির ধাকাতেও দরজার কিছুই হোল ন1। বেজায়: 

৯ 
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মজবুত সেগুণ কাঠের দরক1। হঠ।ৎ বিমলের চোখ পড়লো ঘরের 

দেওয়ালের ওপরের দিকে । সেখানে একটা ছোট ঘুলঘুলি রয়েছে। 

কিন্ত অত উ'চুতে ওঠা এক মহা সমস্তা। বিমল খুজতে খুঁজতে একটা 
জলেব টব আবিষ্কার করলে । সেট! উপুড কবে পেতে, মা জং খেলার 

ঘর থেকে বাশেব চেয়ার এনে, তার ওপব চাপিয়ে উ'চু করে, বিমল তার 

ওপব অতি কষ্টে উঠলে! । সার্কাসের খেলোয়াড না হোলে ও ভাবে ওঠা 

এবং নিজেকে ঠিকমত দাড় কবিয়ে রাখা অতীব কঠিন ব্যাপাব। 

স্বরেশ্বর উবট! ধবে বইল--বিমল সন্থর্পনে উঠে ঘুলঘুলিব কাছে মুখ 
নিয়ে গেল। নীচে থেকে স্ুরেশ্বব ব্যগ্রভাবে জিগোল কবলে-_-কি দেখছ? 

কেউ আছে? 
--ঘোর অন্ধকাব--কিছু তো৷ চোখে পড়ছে না! । 

--ওদেব পরণে নাসের্ব শাদা পোষাক আছে, অন্ধকারেও তো 

খানিকটা ধরা যাবে-_-ভাল করে দেখ-_ 

বিমল ভাল কবে চেয়ে দেখবাব চেষ্টা করে বল্লে-_উ'হু, কিছুই তো 
তেমন দেখছিনে- শাদা তো কিছুই নেই--দব কালোয় কালো। আমার 

মনে হচ্ছে ঘবটায় কিছুই নেই__ 
--উপায় ? 

দাড়াও আগে নামি । উপায় ভাবতে হবে, কিন্তু তার আগে 

দরজা ভেঙ্গে ফেলতেই হবে যে করেই হোক্। 

নীচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বল্পে--স্রেশ্বর, মিনি বা এ্যালিসকে 

এ ভাবে হারিয়ে আমরা কন্শৈসনে ফিরে যেতে পারবো না। দরকার 

হোলে এজন্তে প্রাণ পর্য্স্ত পণ--খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে 

তারা যে এই বাড়ীতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ 
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আমরা পাইনি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে, ভেতরটা ন! দেখে, 

আমরা এখান থেকে অন্ত জায়গায় যাবো না। তুমি এক কাজ কর। 

আমি এখানে থাকি-তুমি বাইরে যাঁও, চীন! পুলিশকে খবর দ1ও। 
তাদের বলো কন্শৈসনে টেলিফোন করতে । দরকার হোলে কন্শৈলনেয় 
পুলিশ আনুক। আজ রাতের মধ্যেই তাদের খুঁজে বার করতেই হবে-_ 

নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা । তুমি দেরী করো না, চট. করে 

বাইরে চলে যাও । | 

সুরেশ্বর বল্পে--তোমাকে একা! ফেলে যাবো ? ওর] যদি দল পাকিয়ে 

আসে? তুমি নিরস্ত্র | 

সেজন্যে ভেবো না। মিনি ও এ্যালিস্ তার চেয়েও অসহায়? 

সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের | 

সুরেশ্ব্র চলে গেল। 

বিমল এক বাড়ীটাতে । উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে বিমল 

এইবার ব্যাপারের গুরুত্বট! বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে | মিনি আর এ্যালিস 

নেই! গ্রপ্তারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে । ওর মনে হোলঃ কন্শৈসনের 
ডাক্তার বেডফোর্ড বলেছিলেন-__চীনা-লাংহাইতে মধ্য এসিয়ার বর্বরতার 
সঙ্গে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলেছে । এখানে কন্শৈদনের বাইরে 
মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ ছুর্দিনের সময়ে 
দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই--প্রত্যেক বল মানুষ নিজেই নিজের 
পুলিশ। সাবধানে চলাফের! না করলে পদে পদে বিপদের সস্ভাবন। ৷ 

কি তুলই করেছে অত রাত্রে অজানা রাস্তায় অজান! চীনে রিকৃসা- 
ওয়ালার গাড়ীতে চড়ে সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে! তার চেয়েও ভুল, 

সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরুনো । 
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এখন উপার কি? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে! কন্শেলনে, সে 
আর সুরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে? 

শব্ধ নির্জন বাড়ীট1। সাড়াশব্দ নেই কোনে! দিকে । মা জং খেলার 
ঘরে একটা চীনে লন ঝুলছে । আধ আলো অন্ধকারে বিকট মূন্তি চীনা 
দেবতার ছবিট ষেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতির মত দেখাচ্ছে--সেই 

একমাত্র আলো! সার! বাঁড়ীটাতে। বাকীট! অন্ধকার। আশ্চর্য্য, কোথায় 
কলকাতার শ'খারিটোলা1 লেন, আর কোথায় সাংহাইএর এক নীচ 

শ্রেণীর জুয়াড়ীর আড্ডা! অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় 

নিয়ে এসে ফেলে! 

এযালিস্ চমৎকার মেয়ে, মিণিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র 

অনিষ্ট হোলে সে নিজেকে ক্ষমা]! করবে নী। ওদের জন্যে বিমলই দায়ী। 
হাসপাতাল থেকে বার হয়েই কন্শৈসনে ফেরা উচিত ছিল | 

প্রায় কুডি মিনিট হয়ে গিয়েছে । স্ুরেশ্বরের দেখা নেই। সেকি 
কন্শেসনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে ? 

বিমল আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটলো। 

রাত্রির আলো! হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ 

আবার কি কাগ্ড। 

মিনিট পাচ ছয় কি দশ পরে বাইরে থেকে কে একজন উত্তেজিত 

গলায় চীন। ভাষায় কি বললে--কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বল্লে। 

ঠিক যেন কাউকে কে ডাকছে । 

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুণ্ডাট! ফিরে এল না কি! 

হঠাৎ দুজন চীন! ইউনিফন্দ্ম পরা পুলিশম্যান বাড়ীর মধ্যে খনিকটা 

ঢুকে রাগের ও গালাগালির স্থরে কি কথা টেচিয়ে বলে উঠলো । 
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বিমল ভাবলে স্রেশ্বরের আনী ঠ পুলিশম্যান বাড়ী খু'জতে এসেছে। 
ও এগিয়ে ষেতে পুলিশম্যান্ ছুজন একটু আশ্চধ্য হোল । তারপর পিজিন 

ইংলিসে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আহ্ুল দিয়ে 

চেঁচিয়ে বল্লে-_ আলো এখুনি নিবোও। আমাদের বাশি শুনতে পাওনি ? 

আলো জেলে রেখেছ কেন? 

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বল্পে-আলো জেলে 

রেখেছি কেন? 

_স্্যা, আলো জালিয়ে রেখেছ কেন? আলো, আলো, ল£ন--ষা 

থেকে আলে! বার হয়ঃ অন্ধকার দূব করে সেই আলো-_ 
--আমি তো জেলে রাখিনি? এ আমার বাড়ী নয়। 

চীন! পুলিশম্যান ছুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে । এ বাড়ীর ষে এ 
লোক নয়, তারা সে কথ! আগেই বুঝেছিল। 

বিমল এতক্ষণে যেন সন্বিৎ ফিরে পেল । বল্পে-াডাও, তোময়া ষেও 

না! প্রথমে বলো আলো! নিবিয়ে দেবো কেন? 

_মিষ্টার, সাংহাই পুলিশ-মার্শালের নোটিশ দেখোনি 2 রাত এগার- 

টার পরে সহরের সব আলো! শিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক-আউট। বোম। 

ফেলছে জাপানীরা । তোমার কি বাড়ী? 

_আমার এ বাড়ী নয়। সব বলছি, আমি কন্শেসনের লোক-- 

যুদ্ধের ডাক্তার, ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। 

আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই সবে রিকসা করে 

যাচ্ছিলুম--সঙ্গে ছিলেন ছুটি মার্িণ মহিলা | রিকলাওয়ালা তদের নিয়ে 

কোথায় পাপিয়েছে। আমাদের রিকসা অন্তপথে নিয়ে গেলে আমর এই 

গলির মধ্যে টুকে সন্ধান পাই এই বাড়ীটার সামনেরিক সাটা মেয়েদের নিয়ে' 
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দাড়িয়ে্ছিল। আমরা বাড়ীতে ঢুকে দেখি, এটা মা জং জুয়্াড়ীদের ও 
চুর আড্ডা । ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় 

পালিয়েছে । আমার বন্ধু পুলিশ ডাকতে গিয়েছে । তোমরা এসেছ ভালই 

হয়েছে, এই তালা বন্ধ ঘরট! খোলো--আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিল! 
দুটাকে আটকে রেখেছে । 

পুলিশম্যান হুজন আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে | তারা ষে বেজায় 

আশ্চধ্য হয়ে গিয়েছে, মা জং খেলার ঘরের চীনে লগ্চনের ক্ষীণ আলোয়ও 

ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হোল না। যেন ওর! 

কখনে। ওদের ক্ষুদ্র পুলিশ জীবনে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারের সম্মুখীন 

হয়নি--ভাবখানা এই রকম। 

একজন পুলিশ চৌকীদার এগিয়ে গিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবন্ধ দরজাটার 
কাছে দাড়িয়ে বল্পে--এই ঘর? কই, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে 

নাতো? 

না, সাড়া শব্ধ দেবে কে 2 ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে 

পুলিশম্যান ছুইটীর মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মত অবিশ্বাসের 
ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বল্লে-_-না, আমার তা মনে হয় না মিষ্টার। তুমি 

জানোনা এই-সব জুয়াড়ী ও চতুর আড্ডাধারী বদমাইশদের । এ ঘরে 
ওদের রাখেনি । ওদের গায়ে গহন! ছল? 

'--একজনের গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর মাল! ছিল-_ছুজনের হাতে 

ভুটো সোনার হাত ঘড়ি আর সোনার পাতলা ব।ল1-_- 

এমন সমর বাইরে মোটরের আগয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে, সঙ্গে 

হুড়মুড় করে বাড়ীতে ঢুকলো আগে আগে স্ুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা 

পুলিশ, সঙ্গে একজন ইউরোপীয় কন্শেলন পুলিশ । 
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সুরেশ্বর ঢুকেই বল্পে-টেলিফোন্ করে দিরেছি কন্শেসনে--পুলিশ 
মার্শালকে জানানো হয়েছে । এই একজন কন্শৈসনের পুলিশম্যানকে 
রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম | এদিকে মহা মুস্কিল, সহরে ব্র্যাক আউট, 
আলো! জালবার যে! নেই--সব ঘুটঘুটে অন্ধকার । 

ভাঙে দরজ! লবাই মিলে । 
সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়লো । 

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে । পেছনে ছ*টা পুলিশ টর্চ জেলে 

ঢুকলো । তিনটি বড় বড় জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন 
তো নেই-ই। 

একজন পুলিশ উকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে । জালাতে মান্থষ 
তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পধ্যন্ত নেই। খালি জাল! । 

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলো! এরোপ্লেনের ঘর্ ঘর্ 

আওয়াজ শোনা গেল। ছুজন পুলিশম্যান উঠোনে গিয়ে হেকে বলে 

আলো নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, জাপানী বম্বার-_- 
সুরেশ্বর বল্পে-_ আরে, এরা বেশ তো! সারা সন্ধ্যে বেল' জাপানীর! বোমা 

ফেল্লে, তখন '্ল্যাক আউট? করলে না-আর এখন এদের ছু স হোল-_ 

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বল্পে--ইী, জাপানী কাওয়াসাকি 

বন্বার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কন্শৈসনে--মনে আছে? 
সমন্ত সাংহাই সহর অন্ধকার । সেই আধ আলো! আধ অন্ধকারের 

মধ্যে__কারণ নক্ষত্রের আলে! সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের আদেশ 

মানেনি--জাপানী বোমার প্লেনগুলোর শব মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, 
তাও সব সময়ে নয়। মাঝে মাঝে যেন সেগুলো কোনদিকে চলে যায়, 

আবার খানিক পরে মাথার ওপর আসে । 
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বিমল ভাবছিল, জাপানী বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো! 

স্থরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে কল্লে-ব্রাক আউটের জন্ত নিশ্চয় । 

সবাই লুকিয়েছে। রাস্তাঘাটে জন প্রাণী নেই। কোনো দিকে কোনো 
শব্দ আছে 2 

দুজন চীন পুলিশ বল্লে-_তোমরা বোঝশি মিষ্টার। ওরা বোমা 

ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই একাপ্লেসিভ বোম]! ফেলবার । 

সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে 

রাস্তাঘাটে বেরুবে কি পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে । 

এখন গ্যাসের বোম ফে্লে তে! মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে 

জানাল। দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে । সেখান থেকে ওদের আগে 

বার করবে বাস্তায়--পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এই করে 

আসছে দেখছি আজ ক'দিন থেকে-_- 

একটু পরে কনশেসনের পুলিশ এলো, চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল 
স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের ভিড়ে চণ্ুর ও জুয়াড়ীদের 

আড্ডার ছোট্ট উঠানটা ভবে গেল । 

ডেপুটি মার্শাল বলেন__সহর ব্র্যাক আউট। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারি 
ধারে-_এক্ষুণি জাপানীর৷ হ।ইএক্সপ্লোসিভ, বন্ব, ফেলবে, তারপরে ফনপেন্ 

গ্যাসের বোমায় বিষ ছাড়বে । এ অবস্থায় কি করা যায়? মেয়ে ছুটিকে 

কোথায় আটকে রেখেছে, কি করে খুঁজি ? 

কন্শেলন পুলিশের কর্মচারীরা বল্লেন_মাপনার এলাকায় বত 

বদমাইসের আড্ডা আছে, সব হান! দিই চলুন । 
-_-কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখন যে সব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে 

ছুটে বেরিয়ে পড়বে । দেখছেন না ওপরকার অবস্থা 8 ওদের প্ল্যান 
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ঠিক করে নিতে যা দেরী! আচ্ছা, দেখি কতদূর কি হয়। মেয়ে ছটিকে 
গুণ্ডারা আটকে রেখেছে, মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশে । সুতরাং 

তাদের প্রাণের ভয় বর্তমানে নেই একথা ঠিকই | সাংহাইতে এ রকম 

অনবরত হচ্ছে) এই ভদ্রলোক ছুটি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চাপেই 

পল্লীতে বেরিয়ে বড় বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন । যত গুণ্ডা আর 

বদমাইসের আড্ড। এই পাড়ায় । 
পুলিশের লিষ্ট দেখে কাছাকাছি ছুটী বদমাইসদের আড্ডায় হান। 

দেওয়া হোল--কিস্ত কোথাও কিছু সন্ধান মিললো না । 

তারপর-_-রাত তখন দেড়ট!-এমন এক বিভীষণ ব্যাপারের হুত্রপাত 

হয়ে গেল যে, 'এর আগে যে সব বোম! ফেলার কাণ্ড সুরেশ্বর ও বিমল 

দেখেছে--এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিশ্রভ হয়ে 

মুছে গেল। 

বিমল আর স্থরেশ্বরের মনে হোল, আকাশ থেকে চারি ধারে একসঙ্গে 

যেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পড়তে সুরু হয়েছে-_-অসংখ্য | অনেক, অনেক 

--গুণে শেষ করা যায়না! সঙ্গে সঙ্গে বিষম বিস্ফোরণের আওয়াজ, 

ইট টালি ছোটার শব্ধ, দেওয়াল পড়ার, ছাদ পড়ার শব্ধ, মানুষের কলরব, 

হৈ-চৈ, কান্না, পুলিশের হুইস্ল, মাথার ওপর ঘর্ঘর শবব--সবশুদ্ধ মিলিয়ে 
একট! সুপ্ত দৈত্যপুরীর দৈত্যেরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে 

বাহিরে বেরিয়ে এসেছে! 

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কনষ্টেবল্ একত্র হয়ে গেল। 

কন্শেসন পুলিশের কর্মমঢারীর। সাহায্য করতে চাইলে, হতাহতদের হাস- 
পাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধো টর্চ জেলে অষ্টালিকার ভগ্রগঁপ 
অন্থসন্ধান করে আহত ও চাপ1-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগলো । 
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কাজ এগোয় না| ভাগ বাড়ীর ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা 

দিতে লাগলো । একটা চীন! মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে 

আছে। ছুটী ছোট বাড়ী চুরমার হয়ে সেখানে এমন ভাবে রাস্তা 

6 এ 

- নে সপ 

এ ৫৫ 4 

? রর ০ ০ 52 

রঃ রে রি 

আকাশ থেকে রর যেন রর ব্জ রগ 

আটকেছে ষে, মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখেনি । ইটের 
স্ুপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হোল-_তবে জায়গাট। 

. পার হওয়া সম্ভব হোল। 
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বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠলো--সামনে প্রকাণ্ড বোমার গর্ত, সাবধান ! 

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর 

থেকে এখনও ধোয়। উড়ছে--এবং গর্ভের ধারে এখনও ছট্কানো ধাতুর 
খোল-ভাঙ্গা টুক্র! পড়ে আছে, বিমল টুকুরোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে 

দিলে--গরম আগুন ! 

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়! ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই 

ভীষণ গর্তটার দিকে চেয়ে রইল । 

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ'খান। জাপানী প্লেন সারবন্দী হয়ে দক্ষিণ 

দিক থেকে উড়ে আসছে--ওদের মাথার উপর । বোধ হয় ওদের টর্চের 

আলো! দেখেই আলছে। চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল হেঁকে বল্লেন__ 

সাবধান_! বোমার গর্ভে লাফ দাও ! 

সবাই বুঝলে এ অবস্থায় ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্বজ প্রায় পনেরো? 

ফুট গভীর বোমার ণর্তটাই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, সার] চাপেই পল্লী 

অঞ্চলের মধ্যে । 

ঝুপ ঝাপ! ছু সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই--সবাই 
গর্ভটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে । বিমলও ওদের সঙ্গে লাফ দিয়াছিল--সঙ্গে 

সঙ্ে ওর হাটু পধ্যন্ত পাকে পু'তে গেল, গর্তটার মধ্যে কাদা আর জল-_ 

কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো- সবাই কোনো রকমে জল। 

কাদার মধ্যে মাথা গুজে রইল ধার ঘেসে-_কারণ মাঝখানে থাকলে 

অনেকখানি নক্ষত্র খচিত অন্ধকার আকাশ দেখ! যায়--তথন আক 

নিজেকে খুব নিরাপদ বলে হয় না। 
ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিশম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল ষে, 

এ অবস্থায় কোন এরোপ্লেন থেকে বোম! ফেললে ওদের লাগবার কথা 
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নয়__সে নাকি মাঞ্ুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে বোমার গর্ভই 

সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান । 

আর একজন বল্লে--কেন, যদি মেনিন গান চালায়? 

আগের লোকটা বল্লে--পুঃ!_-মেসিন গান! এই অন্ধকারে ! 

এমন সময় হঠাৎ দেখ! গেল সেই ছ'খানা প্লেন ঠিক ওদের গর্তের 

ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে নীচু হয়ে নামছে যেন। 

কে একজন বল্লে--আমাদের টের পেলে নাকি ! 

মুখের কথা সবারই ওাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে-_বুকের রক্ত 

পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেল লকলের | কেবল আগেয় পুলিশম্যানটা৷ বলতে 

লাগলো-_কোনো ভয় নেই__ওরাঃ মেশিনগান ছুডে কিছু করতে পারবে 
না-__কাওয়াসাকি বম্বারের মেপিনগানের তরিবৎ স্থবিধের নয় হোত 

যদি জার্ম্মাণ হেস্কেল্ ফিফটিওয়ান্, কি স্কুল্জ -ব্যাঞ্চ একশো! এগারে1_ 

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগের সঙ্গে এক সঙ্গে বলে উঠলো--আ:ঃ-- 

চুপ! সঙ্গে সঙ্গে গ্রেন্গুলো অনেক খানি নেমে এল এবং অকম্মাৎ এক 

তীব্র সার্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ভ এবং চারি-পাশের 

আরও অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো--উঠবার সঙ্গে সঙ্গে 

পটকা! বাজির মত মেপিনগান ছোড়ার শব্ে ওদেব কানে তাল! ধরবার 

উপক্রম হোলে! । 

একজন ফিস্ ফিন্ করে বল্লে-বীচতে চাও তে সবাই মড়ার 
মত পড়ে থাঁকো--ভান করো যে সবাই মরে গিয়েছে 

আগের সেই মাকিন পুলিশম্যানটা যুক্তিতর্কে অদম্য ৷ সে বলে উঠলো! 
-__কিছু হবে না দেখো-_ইা! হোত বদি হেস্কেল্ ফিফটিওয়ান-_কিংবা-_ 
--আবার ! 
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সেই কাদাজলের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে 

থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনে! কথা ভাবছিল না । তার 

চিন্তা শুধু বর্তমানকে আশ্র'করে। সংলার সেই, অতীত নেই, 
ভবিষ্যৎ নেই_-শুধু সে আছে, আর আছে--এই ছুদধর্য, বিভীষণ, নিষ্ঠুর 
বর্তমান | যে কোনে মুহুর্তে মেসিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত 

চৈতন্তের অবসান করে দিতে পারে, সার] ছুনিয়৷ ওর কাছ থেকে মুছে 

যেতে পারে এক মুহূর্তে--যে কোনো মুহুর্তে । কাদার মধ্যে মুখ গুজে, 

চোখ বুঁজে ও পড়ে রইল--ওর পাশে সবাই সেই ভাবেই পড়ে 
আছে-_বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই, বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর 

নেই--খোয়াড়ের শুয়োরের দলের মত ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গু'জে 

থাকা--এর নাম বর্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর 

সৈনিকের দল হোলেও এর বেশী কিছু করতে পারতো না-_-এই একই 

উপায় অবলম্বন করতেই হোত--অন্ত গত্যন্তর ছিল না। অন্ত কিছু 

কর! আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কাপের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্ধ 

বিমল কখনও পায়নি, এরোধ্নেনের বিবাট আওয়াজ কাণে একেবারে তালা 

ধরালো যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে একবার মুখ তুলে ওপরের 

দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্রেনগুলো গর্ভটার কত ওপরে 

এসেছে । 

আওয়াজ-_-আওয়াজ-- এরোপ্নেনের আওয়াজ, মেসিনগানের আওয়াজ ! 

কিন্ত আওয়াজ ষত হোলো ক।জ ততো! হলো না । মেসিনগানের একট! 

গুলিও বোমার গর্ভের মধ্যে পড়লো না। ছৃতিনবার প্লেনগুলে৷ গর্তের 

দিকে নেমে এলো। পুরো দমে, কিন্তু কিছু করতে পারলে না; আওয়াজ 

কেবলই আওয়াজ । ক্রমে প্লেনগুলো সরে গেল গর্তের ওপর থেকে, 
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হয়তো! দেখে ভাবলে গর্ভের লোকগুলো! সব মরে গিয়েছে । মড়ার ওপর 

মেপিনগানের দামী গুলি চালিয়ে বৃথা! অপব্যর করা কেন ? 

ওর! সবাই গর্ত থেকে উঠে এল । পরম্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, 

কি অদ্ভূত কাদা মাথা চেহারা হয়েছে সবাকার! পুলিশের ন্মার্ট 

ইউনিফর্ম একেবারে কাদার আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-কাথা হযে 
গিয়েছে। মাকিন পুলিশম্যানটি গর্ভ থেকে ঠেলে উঠেই বল্পে-__বলিনি 
তোমাদের, এরা মেলিনগান ছুঁড়ে স্থবিধে করতে পারে না ও এরোপ্নেন 

থেকে ? স্কুল্জ ব্যা্কস্ একশো! এগার যদি হোত, 'তবে চেখতে একট! 

প্রাণীও আজ বাচতাম না। 

মিনিট পনেরো কেটে গেল । বোমারু প্লেনগুলো আকাশের অন্তদিকে 

চলে গিয়েছে। কি ভীষণ আওয়াজ ! বিমলের মনে পড়লো, এ্যালিস্ 

তার নরম সাদা হাত ছুটী তুলে কান ঢেকে বল্তো-_ হোয়াট. এন অ-ফুল্ 
র্যাকেট! এযালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথাটা মনে পড়তেই 

বিমলের ঝুকেব মধ্য কেমন করে উঠলো । 

গ্যালিস্-_মিনি-_বেচারী এযাপিস্!-কি ভীষণ কাল বাত্রি আজ 

ওদের পক্ষে । লাংহাইয়ের এই দুর্যোগে রাত্রির কথা বিমল কি কখনো 

ভুলবে জীবনে ? কোথায় সে সিঙ্গাপুবে ডাক্তাবী করবে বলে বাড়ী থেকে 

রওন। হোল-_মদৃষ্ট তাকে কোথায় কি অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে! 

হঠ1ং পিনাংএর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর মুত্তি চীনা রণদেবতার ভ্রুকুটী কুটীল 
মুখ মনে পড়লো ওর ।-_রণদেবত৷ ওদের তার ফাদে ফেলেছেন -- 

একটা! প্লেন দক্ষিণ-পুর্ব্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে ছুট! বোম| ফেললে 

-ভীষণ আওয়াজ হোল-_অন্ধকারের মধ্যে একট। আগুনের শিখার চমক 

দেখ! গেল, কিন্ত লোকজনের টেঁচামেচি শোনা গেল না । মাফিন পুলিশ 
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ম্যানটী বল্পে- পঞ্চাশ পাউণ্ডের বোম]! দেখেছ কি কাওটা1 করলে 

বস্তিতে ! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে। 

সুরেশ্বর বল্লে-:-ওই দেখ, আর একদল বশ্বার দেখ! দিয়েছে দক্ষিণ- 

পুর্ব কোণে-- 

অস্ততঃ বারে! খান! সারবন্দী হয়ে এগিয়ে আসছে । এরা যে এলো- 

মেলো ভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল--এদের ধ্বংসের 

লীলার মধ্যে একটা প্ল্যান আছে, শৃঙ্খল! আছে, সমন্ত সহরটা৷ এবং তার 

প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লী চাপেই ও অন্তান্ত ছড়ানো গ্রামগুলোকে ওর! 

যেন কতকগুলো! কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং শিয়ম করে 

প্রত্যেক অংশে বোম! ফেলছে-_কোন অংশ পরিত্রাণ ন৷ পায় ! 

বিমল লক্ষ্য করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনের! খান! নালার 

মধ্যে অনেকে মুখ গুজে পড়ে আছে--একটা লোক একট! গাছের 

গু'ড়িতে প্রাণপণে ঠেন দিয়ে দাড়িয়ে আছে । অন্ধকারে কারে! মুখ দেখা 

যায় না-_মেয়ে কি পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেতমৃত্তি | 

সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই। 

একমুঠে! ছড়ানো নক্ষত্রের মত কতকগুলো! বোম! পড়লো! দুরের 

একটা পাড়ার-__সাংহাইয়ের ব্যবস! বাণিজ্যের কেন্দ্র সে জায়গাটা, গুলিশ 
ম্যানগুলে৷ বলাবলি করছে। ওদিকে সেই প্রেনগুলো আবার _আলছে, 

তবে এবার সাচ্চলাইট জ্বালায়নি, অন্ধকারেই আগছে। কাঙ্েই 

একটা পল্লীতে ওরা ছটা বড় বোমা ফেব্লে, আন্দাজ এক একটা 

পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের । পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই 
সেদিকে ছুটলো ৷ সেখানে এক ভীষণ দৃশ্ত ! রাস্তায় লোকে লোকারণ্য 

ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার এসে 
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দাড়িয়েছে । বাড়ীঘর চুরমার, আয়না, মাদুর, টেবিল, ছবি সব ছিটকে 

রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে--তারি মধ্যে এক জায়গায় একট! 

প্রোঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ । কিছুদুরে একটা সুন্দরী 
বালিকার দেহ ছুই টুকরো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়িভূ'ডি 

খানিকটা বেরিয়ে ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছে। 
এই সব বীভৎস তৃশ্তের মাঝখানে এক জায়গায় এক1 ছোট মেয়ে ভয়ে 

উর্দশ্বাসে চোখ বুজে ছুটে একট! ছোট মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল- _পুলি- 
শের লোক ওকে ধরে ফেল্লে। মেয়েটির বয়স ন” বছর--সে ভয়ে এমনি 

দিশাহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ সে কথা বলতেই পারলে না। 
ওর হাতে একটা পু টুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো শুওরের মাংসের 

টুকরো আর গোটাকতক কিসমিস । তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিগোস করার 

পরে জান! গেল তাদের বাড়ীতে বোমা পড়বার পরে বাড়ী ভেঙে চুরমার 

হয়ে যায়। কে কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ 

করে নিয়ে পুটুপি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে_-তার বিশ্বাম চোখ বুজে ছুটে 
পালালে বোমা ফেলে যারা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে 

নিয়ে গিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হোল। 
, খুকী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, ওই তার মা। পাশের বালিকাটা 

তার দির্দি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে নাম ধাম, 

বাপের নাম ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমান্ুষ পুলিশের প্রশ্নের 

উত্তর ঠিক মত দিতে পারবে না। মেয়েটা পুলিশের জিল্মাতেই রইল-_. 
কারণ শোন! গেল ওর বাবা বছর তিন মার! গিয়াছেন, বিধবা মা আর 

দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না। 

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়ীগুলো! থেকে জিনিষপত্্ 
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মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টঙ্চ জেলে টর্চের মুখ নীচের 

দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কি জ্যান্ত মান্য খুঙ্গে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর 

থেকে বোমার প্লেনগুলো টের পায়। 

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে । সাগ্রহে সে ছুটে 

গেল প্রোফেসর লি-_প্রোফেলর লি-__- 

অন্ধকারের মধ্যে বুদ্ধ ওকে চিনলেন। বল্লেন-আমি আমার ছাত্রের 

দল নিয়ে বেরিয়েছি দেখি যদি কিছু কাজ করতে পারি। আমার মেয়েরা 

কোথায়? 

এই সৌম্যদর্শন, পরহিততব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্তাষণে বিমলের মন আর্দ্র 

হয়ে উঠলে।। বল্লে--সে অনেক কথা | আমার মনে হয় আপনি এবং 

আপনার দলই এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন । 

প্রফেলর লি হাসিমুখে বল্লেন--যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ব আলোচন। 

করতে এসেছিলুম জানেন তো? এরচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় 

পাবে সে আলোচনার? হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই 
কথ! বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে । 

মাফিন পুলিশম্যানটি চেঁচিয়ে উঠল-_কভার ! কভার ! 
কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ীর ইটকাঠের মধ্যে মুখ 

গুজে থাক ছাড়া! সবাই সেই দিকে ছুটলো। বিমলও চীন! খুকাঁটার 
হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো! সেই দিকে । 

প্লেন থেকে বোম! পড়ল না ॥ পড়লো কতকগুলে! চকচকে র্ূপোর 

বাঁতিদানের মত লম্বা লম্বা! জিনিস । প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলো দূর 
থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে! সরু সরু রূপোর নলের মত জিনিষ হাত 

খানেক লম্বা। ঝকৃ ঝকে সাদা । মাকিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে. 
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নিয়ে বল্পে-_ইন্সেন ডিয়ারি বন্ব--মাগুন লাগাবার বোমা--এলুমিনিরম 
আর ইলেক্ট্রনের খোল, ভেতরে এলুমিনিয়ম পাউডার আর আয়রণ 
অক্সাইড ভন্তি। এই দেখ ছ'ট! করে ফুটে! টিউবের গোড়ার দিকে । 

এই দিকে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ আগুন নিবানো যায় ন। 

জাপানীদের মতলব এবার স্পষ্ট বেঝ! গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা 

ফেলবার পর্ন লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পালাবে, তখন 

ওবা সহরে ইন্সেনডিয়ারী বন্ব ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে. আগুন 

নিবোতে কে এগোবে তখন ! 

কি ভীষণ ধবংপের আয়োজন! বিমল সেই ঝকৃঝকে পালিশ কর! 

সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠলো । এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত 

অগ্নদেব এখুনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাই সহরট! জালিয়ে পুড়িয়ে 
দেবেন তারই আয়োজন চলছে। 

মাকিন পুলিশম্যানটি বঙল্লে__প়ষটি গ্র্যাম এলুমিনিয়ম পাউডার আর 
পঁ়ত্রিণ গ্র্যাম আক্রণ অক্সাইউ । আমাদের মাফিন নৌবহরেব উড়ো- 
জাহাজে আজকাল এর চেরেও ভালে! বোমা তৈরী হচ্ছে--আয়রণ 

অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে-_ 
কাছেই শারও ছু তিনটা রূপোর বাতিদান পড়লো । 

দিনের আলোয় ওরা পরম্পরের ধুলো কাদা! মাখা চেহারা দেখে অবাক 

হরে গেল। প্রোফেলর লি তখনও কাজে ব্যস্ত. চারিদিকে ধ্বংসত্তুপ থেকে 
লোকজন টেনে বার করে বেড়াচ্ছেন তিনি ও তার ছাত্রেরা। পুলিশও 
এসেছে, ছুটো৷ রেড, ক্রসের হাসপাতাল গাড়ীও এসেছে । আকাশে 
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জাপানী বোমার প্লেনগুলোর চিহ্ন নেই 

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একট! ছুঃস্বপ্নের মত । বেলা এখন দশটা 

__ এখনও সে দঃস্বপ্রের জের মেটেনি | বিনা কারণে এমন নিষ্টুর ধবংস- 

লীলার তাণ্ডব যে চলতে পারে-_তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল 

কখনে! ভেবেছিল ? 

কন্সেশনের সেই সবজান্তা আমেরিকান্ পুলিশট। বলছিল--দ্েখবেন 

ওরা ইন্সেন্ভিয়ারি বোমা ফেলে সব চেয়ে বেণী ক্ষতি করবে। এখানে 
অনেক বাড়ীই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে 

না। বালি ছডাতে হয় এক রকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে 

বাণিবোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলেও আর স্পার্ক ছোটেন।-_-কিস্তু 
সেসবকরে কে? 

চীনা পুণপিসের ডেপুট মার্শাল বল্লেন--কিস্তু সব চেয়ে বেণী ক্ষতি 

হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতের 

বোমা ফেলার দরুণ চাপেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লীন এভিনিউতে 

সাত আটশে বাড়ীর চিহ্ন নেই--মাগুব মারা পড়েছে তিনশোর ওপর 

মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে । জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচশো । 
তাদের মধ্যে অর্ধেকের বাচবার আশা নেই। 

প্রোফেসর লি বল্লেন--আমাদের সব চেয়ে ভীবণ শত্রু যে এই 

বোমারু গ্লেনগুলোঃ তা কঃদিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি ।? * তবুও 

তো এখনো ওরা সমবেত ভাবে আক্রমণ করেনি-করলে একশো খান! 

প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখান! থেকে হু টন বোম! ফেললে পাচহাজার লোক 

কালই মেরে ফেলতো | 

সবজান্তা পুলিশম্যানটী বল্লে--জাপানী বন্বারগুলো এক একখান! ছু টন. 
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বোমা বইতে পারে না মশায়--সে পারে জান্মাণ ভণিয়ের কিংব! ইটালির 

কাপ্রোণি-_কিংবা_ 
ডেপুটি মার্শাল বঙ্লেন__আহা হা ও সব এখন থাক্--ও তর্কে কি 

লাভ আছে? এখন আমাদের দেখতে হবে যে ছুটি মাফিন মহিলাকে 
কাল রাত্রে গুগ্ডার। নিয়ে গিয়েছে, তাদের উদ্ধারের কি উপায় করা 

যায়, বোম। এখন এবেল! অন্ততঃ আর পডবে না- 

এমন সময়ে একজন চীনা পুলিশ সার্জেণ্ট, মোটর স।ইকেলে ছুটে এসে 

ংবাদ দিলে কন্শেসন অঞ্চলে চীনা পলাতক নবনাবাদের সঙ্গে কন্ণেসন 

'পুলিশের ভয়ানক দাঙ্গ! আরম্ত হয়েছে। ওর! ইয়[ংসিকিয়াং এব ব্রিজ 

পার হয়ে যাচ্ছিল, কন্শৈসন পুলিশ ব্রিজের ও মুখে মেসিনগান বসিয়েছে 

--তারা বলছে এত পলাতক"্লোক জায়গ! দেবাপ স্থান নেই কন্শৈসনে। 

খাবার নেই, জল নেই । গেলে সেখানে দুভিক্ষ হবে । 

প্রোফেলর লি বল্পেন--কত লোক পালাচ্ছিল 2 

--তা বোধ হয় দশ হাজাবের কম নয়। অর্ধেক সাংহাই ভেঙ্গে 

মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কন্শৈসনের দিকে । আপনারা সব চলুন, একটু 

বোঝান ওদের | রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড্ড । কন্শেসনের 

পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বল্লে--আজই মেয়ে ছুটীর 

ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে-__দেরি হোলে ওদের খুজে বার করা শক্ত 

হবে হয় তো 

চীণা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বল্লেন__সে বিষয়ে গুব| কিছু সাহাষ্য 

করতে পারবেন না। আমাদের বদমাইসদেব লিষ্ট আমাদের কাছে আছে। 
আমি আজ এখুনি এব ব্যবঞ্ধা কবছি। ব্যস্ত হবেন না--বিদেশী 

গবর্ণমেন্টের কাছে এজন্তে আমাদেব দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। 

এ 



মরণের ডঙ্কা বাজে 

সেদিন সারাদিন ওর! হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে 

জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যাপিসের বিপদের কথা । কন্শেসনে যাবার 

জন্যে হবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হোল না। সেপথ লোকজনের ভিড়ে 

বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াংপিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে 
মেসিনগান বসানো । | 

সারাদিন ধরে কি করুণদৃশ্ত সাংহাইয়ের বাইরের বড় বড় রাজ- 
পথগুপিতে! লোকজন মোট পুটুণি নিয়ে সহর ছেড়ে পালাচ্ছে-_ 

সাংহাই থেকে হোনান্ যাবার রাজপথ পলাতক নরনারীতে পরিপুর্ণ হয়ে 

গিয়েছে । ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সন্দি গন্মি হয়ে মারাও 

পড়ছে। 

ুখান! হাসপাতালের গাড়ী ওদের পাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল-- 

কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ী ছুখানা সহরের উপকণে 

এক জারগায় পথের ধারেই দাড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ীর চার্জ নিয়ে 

বিমল সেখানে রয়ে গেল। স্ুরেশ্বর রইল তার সহকম্মী হিসেবে । 
শীঘ্রই কিন্তু কি ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল ছুজনেই। ওরা অনেকক্ষণ 

থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানী প্লেন যদি বোমা ফেলে 

তবে যে কি কাণ্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয় । ূ 
বেলা ছুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী মোটর- 

বাইকে পাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের এ্যান্ুলেন্স গাড়ীর মামনে 

নামলো । বল্পে- আপনারা এখান থেকে সরে যান-_ 

বিমল বল্লে--কেন ? 

জাপানী সৈম্ত সহরের বড় পাঁচীল ডিনামাইটু দিয়ে উড়িয়ে 

দরিয়েছে--এখনো ছুটে। পাচীল বাকী-_কিন্ত সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে 
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সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখান! 

বোমার প্লেন একঘণ্টার মধ্যে সহবের ওপর আবার বোম! ফেলবে ' 
--এই লোকগুলোর অবস্থা তখন কি হবে? 

--চীনের মহাছূর্ভাগা, স্তর। আপনার! বিদেশী, আপনাদের প্রাণ 

আমরা বিপন্ন হতে দেবো না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই। 

আপনারা সরে যান এখান থেকে । 

একটী গাছের তলার একটী বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একট! পুটুলি, গোটা 

কতক মাটির হাড়ি কুডি। মুখে 'অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন । 

সামরিক কন্মচারীটি কাছে গিয়ে বললে- কোথায় যাবে? 

বৃদ্ধা ভরে ভয়ে সৈনিকটীৰ দিকে চাইলো কিন্তুচুপ কবে রইলো। 
উত্তর দিলে না। সে আবার জিজ্ঞেস করলে--কোথায় যাবে তুমি £ 

তোমার সঙ্গে কে আছে? 

এবারও বুভী কিছু বল্লে না । 

বিমণ বলে-_-বোধ হয় কাণে শুনতে পায় না। দেখছ না ওব বয়েস 

অনেক হয়েছে । চেঁচিয়ে বল। 

তরুণ সামবিক কন্মরচারী বৃদ্ধার নাতির বরপী। কানেব কাছে মুখ 

পিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বল্পে_ও দিদিমা, কোথায় যাচ্ছ? 

বুডী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্পে-কোথার আর 

যাবো 2 সবাই যেখানে যাচ্ছে । 

_-এখানে বসে থেকো না | বোম! পড়বে এক্ষুনি | সঙ্গে কেউ নেই? 

বোমার কথ! শুনেই বুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট হোল, ওপরেব পিকে চাইলে । 

বল্লে--আমি আর হাটতে পারছি না, আমার আর কেউ নেই, আমাকে 

তোমরা! একখান! গাড়ীর ওপর উঠিয়ে দাও । 
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বিমল বল্পে--আমি ওকে এ্যান্থুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড বরেস 

হয়েছে, এতখানি পথ ছুটোছুটি করে এসে হাপিয়ে পডেছে ! 

ছুজনে ওকে ধরাধরি করে গাড়ীতে এনে ওঠালে। 

এক জায়গায় একটা গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা । গৃহিণী 

বয়েস প্রায় ত্রিশ বত্রিশ, সাত আটটী ছেলেমেয়ে, সকলের ছোটটা ছুগ্ধ- 

পোষ্য শিশু), বাকী সব ছুই, চার, পাচ, সাত এমনি বয়েসের । সঙ্গে 

একটাও পুরুষ নেই। ওরাও হাটতে না পেরে বসে পড়েছে। 

জিজ্ঞেস করে জান! গেল বাড়ীর কর্ত! জাহাজে কাজ করেন- জাহাজ 

আজ কুড়ি দিন হোল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে । এদিকে এই বিপদ ! 

কাজেই মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাডী :থকে- কোথায় 

যাবেন ঠিক নেই । 

এদের অসহায় অবস্থ! দেখে বিমলের খুব কষ্ট হোল। কিন্তৃতার 

কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতাল গাড়ীতে জায়গ! দেবে? 

সেদিন সহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোজ রাখে । 

মিনি ও এালিসের উদ্ধারের কোন চেষ্টাই হোল না। সারা দিনরাত 

এমনি করে কাটলো । 

রাত্রি শেষে জাপানী নোৌসেন৷ সাংহাই সহরের দক্ষিণ অংশ অধিক!র 
করলে । বিমল ও সুরেশ্বর তথন হাসপাতালে । ওরা কিছুই জানুতো না। 

তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর | সারারাত্রি ধরে জাপানী 

বুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোল] বর্ষণ করলে । বোমারু প্লেনগুলোর তেমন আর 

দেখা নেই, কারণ সহর প্রায় জনশুন্ত । পথে ঘাটে লোকজনের ভিড় নেই 
বললেই চলে । 

রাত তিনটে । এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্ঠ 
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ঢুকতে দেখে বিল প্রথমটা বিশ্মিত হোল; তাবপবই ওব মনে হোল 
এবা চীন! নয়, জাপানী সৈন্য । ক্রমে পিল্পিল্ কবে বিশ ব্রিশজন জাপানী 

সৈম্ত হাপসপাতালেব বড হলটাব মধ্যে ঢুকলো ৷ চাবিদিকে সোবগোল 

শোনা গেল । বোগীর দল অধিকাংশই বোমাপ্ন আহত নাগবিক, তাবা 

ভয়ে কাঠ হযে রইল জাপানী সৈন্ঠ দেখে । 

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালেব বড ডাক্তাব খানিকটা 

আশে চলে গিয়েছেন। ৪ই এখন কর্তা ছুজন চীন! নার্স ভয়ে অন্য 

ওযার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলেব পেছনে দাড়ালো । 

হঠ একজন জাপানী সৈশ্ঠ বন্দুক তুণে জমিব সঙ্গে সমান্তবাল ভাবে 

ধবলে--বাইফেলেব আগাব ধ।বখালো বেষনেট ঝকৃঝক্ কবে উঠলো। 
চক্ষেব নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি কবলে তাতে মনে হোপ বিমলদেব 

দেশে সি টকি জালে মাছ খববাঁব সদ্য জালেব গোডাব দিকেব বাশট! 

যেমন কাদাজলেব মধ্যে ঠেলে দেয-তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক 

আর্তনাদ শোনা গেল । পাশেব বিছানায় একটা চীন। যুবক বোগী শুষে 

ভযে ভযে ওদেব দিকে চেবেছিল--বেওনেট তাব তলপেটটা গিথে 

ফেলেছে । চাঁবিদিকে বোগীবা আতঙ্কে চীৎকাব কবে উঠলো । বক্তে 

তেসে গেল বিছানাটা । সে এক বীভৎস দৃশ্ঠ। 

বিমালব মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই শিষ্ঠব হত্যাকাণ্ড 

দেখে । সে এগিয়ে এসে ইংবাজিতে বল্পে-তোমবা কি মানষ ন। পণ্ড? 

জাপানী সৈন্তেবা ব কথা বুঝতে পাবলে না--কিন্ক ওব দ্াডাবাব 

ভঙ্গি ও গলার সুব শুন অনুমান কবলে মানে যাই হেকি, প্রীতি ও 

বন্ধুত্বেব কথা তা নয়। 

অমনি সব ক'জন সৈন্য ওকে ঘিবে দাডিযে বন্দুক তুললে । 
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বিমল চোখ বুজলে-_ও-ও-বেশ বুঝলে এই যেশ। 
সেই ছুজন চীনা তরুণী নাস” যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল 

--তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে টেচিয়ে উঠলো। হাসপাতালের সবাই 
বিমলকে ভালবাসতো । 

এমনসময় বিমলের কাণে গেল পেছন থেকে একট! সামরিক আদেশের 

ক্ষি প্র, স্পষ্ট, তীক্ষ গর । জাপানী ভাষায় হোলেও তার অর্থ যেন কোন 

অদ্ভুত উপায়ে বুঝ ফেলে চোখ চাইলে । দরজার কাছে দাড়িয়ে একজন 
জাপানী সামরিক কর্মচারী, লেফ টেনান্টের ইউনিফন্ম পরা । সৈন্তেরা 

তৃতক্ষণ বেওনেট নামিয়ে একপাশে দাড়িয়েছে 

জাপানী অফিসাবটা এগিয়ে এসে জাপানী ভ্রাষাতেই কি প্রশ্ন করলে | 

তিন চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আচ্গুল দিয়ে দেখিয়ে কি বল্লে। 

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরজিতে বল্পে-তুমি 
'আমার সৈশ্ুদের গালাগালি দিয়েছ 

বিমল বলে--তে!|মার সৈম্তরা কি করেছে তা আগে দেখ । এট। 

বেড-কস হাসপাতাল । এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার 

সৈন্যের আমার ওই রোগীটিকে খুন করেছে বেওনেটের ঘায়ে | 

জাপানী অফিপার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা .ও 

মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবতঃ ভত্পনার 
স্তরে সৈহ্ঠদের ক বিল্লে। | 

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে-_তুমি কোন দেশের লোক? 

--ভারতীয়। 

--রেড,ক্রসের ডাক্তার? 

--না, আমি চীন! মেডিকেল ইউনিটের ভাক্তার। 
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--ও, চীনেদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে ? 

ইহ । 

_আমাব সৈশ্টদের অপমান করতে তুমি সাহস কর? 

-আমার সামনে আমার রোগীকে খুন করলে ওরা, তার প্রতিবাদ- 

মাত্র করেছি । 

হঠাৎ জাপানী অফিপারটী ঠাস্ করে একট! চড় মারলে বিমলের 
গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্র, তীক্ষ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের স্থুর গেল 
ওর কানে- রাগে অপমানে, চডের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে । সব 

কঃজন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেল্লে চক্ষের নিমেষে । দুজন ওকে 

পিছমোড়া কবে বাঁধলে চামভার কোমরবন্ধ দিয়ে । তারপরে ওকে নিয়ে 

হাসপাতালের বাইরে চললো! রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে 

চীন! নাস ছুজন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল । 

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া! হোল, সেখানটা একটা ছোট মাঠের 

মত। একদিকে একটা নীচু বাড়ি 
মাঠের একপাঁশে একট! ছোট টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানী 

সামরিক কর্মচাবী বসে। তাঁর চাবিপাশে সশস্ত্র জাপানী সৈশ্চের ভিড | 

কিছুদুরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারী রাইফেলধারী সৈন্য 
দাড়িয়ে। আরও অনেক জাপানী সৈগ্ত মাঠটার মধ্যে এদিক ওদিকে 

দাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে 

এ জারগাটাতে কি হচ্ছে বিমল বুঝতে পারলে না) 

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছুদুরে দাড় করালে সৈস্ঠেরা, তখন 

ও চেয়ে দেখলে ছুজন চীনাকে জাপানী সৈন্যের ঘিরে টেবিলে সামনে 

দাড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জাপানী অফিপারটী কি জিজ্ঞেস 
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করছে সৈগ্পদের । চীনা ছুটী সৈন্ঠ নয়ঃ সাধারণ নাগরিক, বিমল ওদের 

দেখেই বুঝলে ৷ একটু পরেই জাপানী অফিদারটা কি একট! আদেশ দিয়ে 
হাত নেড়ে চীনাছুটাকে সরিষে নিয়ে যেতে বল্লে। 

জাপংনী সৈশ্ঠের! তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে ষে বাড়ীট। 

তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাড় করালে । 
চীন! লোক ছুটার মুখে বিম্ময় ফুট উঠেছে--তারা! কলের পুতুলের 

মত জাপানীদের সঙ্গে চললে! বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব 

দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারেনি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ 

দিয়ে দাড় করানো হচ্ছে | 

বিমলও প্রথমট1 বুঝতে পারেনি, সে বুঝলে--ধখন দশজন জাপানী 

সৈগ্ঠের সারি এক যোগে রাইফেল তুল্লে। 

একট! তীক্ষ, স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতান চিরে উচ্চারিত হোল, 

সঙ্গে সঙ্গে দশটী রাইফেলের একযোগে আওয়াজ । বিমল চোথ ঝু'জলে। 

ষখন সে চোখ চাইলে, তখন প্রথমই যে কথ তার মনে উঠলো স্থান 

ও অবস্থা হিসেবে সেটা বড়ই আশ্চধ্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার 

সর্বপ্রথম মনে হোল--জাপানী রাইফেলের ধেশযা তো খুব বেশী হয় না! 

কেন একথা তার মনে হলো এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে--জীবনের 

এই ভীষণ সঙ্কট মধ মুহূর্তে, কে তা বলবে? 

তানুপরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা ছটা * উপুড় 

হয়ে পড়ে রয়েছে । ছুজন জাপানী সৈন্য তাদের মুক্দেহের পা ধরে হিচড়ে 

টেনে একপাশে রেখে দিলে । তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমন ভাবে 

দেখে বিমলের মনে হোল ওর। একানে ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে 

প্রণাম করছে। 
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সঙ্গে সঙ্গে দশটী রাইফেলের একযোগে আওয়াজ 

মানুষকে মানুষ যে এমন ভাবে হত্য| করতে পারে, বিমল তা আজ 

প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন । 

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে । 
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কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজ্জন চীনাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে 

এসে জাপানী সৈনম্তেরা টেবিলের সামনে দীড় করিয়েছে । 

এবারও পূর্বের মতো কথ! কাটাকাটি হোল জাপানী অফিসার ও 

সৈন্াদের মধ্যে । 

তারপর আঁবাঁর পূর্বের ব্যাপারের পুনরাবুত্তি। এ চীন! চারজনও 

উপুড হয়ে পড়লো দেয়ালের সামনে আগের ছুজনের মত। 

চীন! ভাষা ষদিও বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল জাপানীভাষার তো! 

সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। কেন যে এদের গুলি করে মার! হচ্ছে, 

কি অপরাধে এর! অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে 

জাপানীরাই কথাবার্তী বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার স্থযোগ 

দেওয়া হচ্ছে না । 

বিমল ভাবঞ্ছিল_-এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ .বেরবে। ম 
বাবার সঙ্গে আর দেখ! হোল নাঃ হয়তো তারা জানতেও পারবেন ন৷ 

ষেতারকি হয়েছে । শুধু একখানা চিঠি যাবে তাদের কাছে, তাতে 

লেখ! থাকবে, ছেলে তাঁদের “মিসিং--খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না1.কিস্তু 

্যালিসের কি হোলো! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। 

এ্যালিসকে বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় যেতাকে নিয়ে গিয়ে 

ফেলেছে! বেঢারী এ্যালিস ! বেচারী মিনি ! 

কিন্ত বিমলের পাল! আনতে বড় দেরী হতে লাগলো । 

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাড় করানো চলতে 

লাগলো । তারপর তাদের হত্য। করাও সমানভাবে চলেছে । 

মৃতদেহ ক্রমেই স্তুপাকার হযে উঠছে । 

এ রকম নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্ত আর দেখা যায় না চোখে । 
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বিমলকে এইবার ছুজন জাপানী সৈন্ত নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে 

দাড় করিয়ে দিলে । বিমল অন্ুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে--কিন্ত্ 

একট জিনিষ হচ্ছে। 

জর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি 

হচ্ছে শরীরের মধ্যে । মাথাট! যেন হঠাৎ বড় হান্কা হয়ে গিয়েছেঃ আর 

কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে । 

জাপানী সামরিক অফিসারটী ভাঙ। ইংরাজিতে দিজ্ঞেদ্ করলে-_তুমি 
রাস্তায় কি করছিলে? 

বিমল ইংরিজিতে বল্লে রাস্তায় সে কিছু করেনি । হাসপাতাল থেকে 
তাকে ধরে নিয়ে এনেছে । 

_-কোন্ হাসপাতাল ? 
_-চীন। রেড.ক্রস্ হাসপাতাল ! 

__তুমি সেখানে কি করছিলে? 
--আমি ডাক্তার--। ডিউটিতে ছিলাম, জাপানী সৈন্তেরা] একজন 

চীনা রোগীকে অকারণে বেওনেটের খোচায়-_- 

পেছন থেকে ছুজন জাপানী পৈন্ত ওকে রুক্ষ স্বরে কি বল্লে, বিমলের 

মনে হোল তাঁকে চুপ করে থাকতে বলছে। 

জাপানী অফিসারটি বল্লে--থাঁমলেকেন ? বলে যাও-_ 

বিমল হাসপাতালের হত্যাকাণ্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল । 

জাপানী অফিপার চারিপাশের জাপানী সৈগ্দের দিকে চেয়ে জাপানী 

ভাষায় কি প্রশ্ন করলে । বিমলের দিকে চেয়ে বল্পে_-তুমি সেই সৈম্তকে 
চিনতে পারবে 2 

-না। অত ভাল করে দেখিনি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক 
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ছিল না, তা ছাড়া জাপানী সৈন্তেরা সবাই আমার চোখে একই রক 

দেখার । দেখতে অভ্যস্ত নই বলে। 

তুমি সিঙ্গাপুরের লোক 2 

--আমি ভারতবাসী | 

_-চীন! হাসপাতালে চাকুরী করো? 

ই) | 

-্লরাসরি এসেছ চীনে ? 

এ পশ্স করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে । এখানে সে 

একটা মিথ্যে কথা বল্লে। এই একমাত্র ফাক, এই ফাক দিয়ে সে 

এবারের মণ্ত গলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো করবে। তারপর য| হয় 

হবে। সে বল্লে-পরাসরি আপি নি। আন্তর্জাতিক কনশেসনে 

এসেছিলাম ; ব্রিটিশ কনস্্বলেট আপিসে আমার নাম রেজেষ্টি করা আছে । 

এই সময় একজন জাপানী সৈন্ত কি বল্পে অফিসারটাকে। তার 

হাতে তিনটে জরিব ব্যাড, দেখে মনে হয় সে একজন করপোরাল কিংবা 

কম্প্যানি কম্যাণ্ডার। 

জাপানী অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভ্রকুটি করে বল্পে_তুমি 
একজন গুপ্তচর | 

_-আদি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার বরছি। আমি ভাক্তার। তোমার 

সৈম্তদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, 

৪41 ধরে এনেছে । 

-আঙ্গুলের টিপনই দাও ছটো এখানে। 

বিমল ছুখান! কাগজে টিপলই দিলে। তারপর জাপানী অফিসার কি 
আদেশ করলে জাপানী ভাষায়, ওকে ছুজন জাপানী সন্ত ধরে নিয়ে গিয়ে 
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'ঘাইরে একটা কামানের গাড়ীর উপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানী 

সৈম্ত গিজ গিজ করছে । সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার 

জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎ্স্ুক। 

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা 

নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে ? জাপানী ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ 

বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না? মিন্টি পনেরোর 

মধ্যে ঘড়, ঘড় করে কামানের গাডী টানতে লাগলো! একখানা মোটব 

লরি । ওর ছুদিকে সাজোয়া গাড়ী চলেছে সারি দিয়ে । 

সাংহাই অতি প্রক্কাণ্ড সহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্ট|! ছুই 
চলবার পরে সহরের বাড়ী ঘর ক্রমে কমে আসতে লাগলো ৷ ফাকা মাঠ 

আর ধানের ক্ষেত। চীনদেশেব এ অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলাদেশ, 
তবে 'এথানে কাছাকাছি নীচু পাহাড শ্রেণী চোখে পডে। 

কিছুদূবে একট! অন্ুচ্চ পাহাডেব ওপারে ঘন ধোরা। রাইফেল 
ছোডাব শব্দ আসছে। 

এক জায়গায় মাঠেব মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানেব গাড়ী 

দাড়ালো । বিমল দেখলে একটা উচু ঢালু মত জায়গায় লম্বা সাবি দিয়ে 

জ]পানী সৈন্ঠেরা উপুড হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছু'ড়ছেঃ এক সঙ্গে পঞ্চাশ 

ষাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে। 

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসছে, এট! ষে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে 

বিমল বুঝতে পারলে! ওদিকে চীন! নাইন্থ রুট আম্মি জাপানীদের 

বাধা দিচ্ছে-_চীন সৈন্তবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু 

জাপানীদের আর এগোতে দেবে না। 

আর একটু সরে বিমল লক্ষ্য করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে 
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গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানী পৈন্তের। ট্রেচারে করে বিমলের 

চোখের সামনে আরও ছুজন মরা কি জ্যান্ত সৈম্তকে নিয়ে এল, বিমল 

বুঝতে পারলে না । একটু পরে আহতদের আর্তনাদ কানে যেতেই 

চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠলে! । পাশের একজন জাপানী সৈন্তকে বলে 

পিজিন ইংলিসে, আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমি ডাক্তার, ওদের 
দেখবে! । 

সব মানুষের ছুঃংখই সমান। ছুঃখগীড়িত মাষের জাত নেই-_তার। 

চীন! নয়, জাপানীও নয়। একটু পরে জাপানী অফিলারের সম্মতিক্রমে 
বিমল হতাহত সৈশ্তদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোনে 

সাহাষ্য হয়। যা্দ মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্তদের মধ্যে ছু একজন 

সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়--কারণ আর্তনাদ সেই গাদার মধ্যে 

থেকেই আসছিল । 

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এট! 
একটা যুদ্ধক্ষেত্র। 

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। 

একটা শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ী, রাইফেল 
হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে শুয়ে আছে--ওপারে পাহাড়ের ওপুর 

কিছু ধোয়া ।-- ঁ 

কেবল সন্মুখের হতাহত জাপানী নৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল 

কোনে! শাগ্িপুর্ণ প্রাকৃতিক দৃগ্তের মধ্যে দাড়িয়ে নেই-_যেখানে সে 

রয়েছে সেখানে মাঁনষের জীবন মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড় বেশী। 

কিন্ত ওষধপত্র কিছু নেই ষা দিয়ে এই সব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা 
চলে | এমন কি খানিকট। আইডিন পধ্যন্ত বিমল অনেককে বলেও 
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জোটাতে পাবলে না। এদেব হাতপাতাল শিবিব অনেক দুরে-_সঙ্গে 

প্রাথমিক চিকিৎশার কোন বন্দোবস্ত নেই। 

জাপানী পৈন্যেবা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে 

পাহ|ডেব ওপাবে চীনা সৈগ্ঠদেব বাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ 

যে কি, বিমল কিছু বুঝলে না। 

আবার কামানেব গাডীতে চডে সৈম্ঠবেষ্টিত হয়ে ষাত্রা । 

এবাব জাপানীবা ধিমলেব সঙ্গে খানিকট। ভাল ব্যবহাব কবলে, কাবণ 

আহত জাপানী সৈনিকদের ও যাথষ্ট সেবা কবেছে। ও যে সাধাবণ 

সৈনিক বাস্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তাব-:এই বিশ্বান জন্মেছে 

সকলেরই। 

পাহাঁডেব ওপাবে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রেব মধ্যে একট ক্ষুদ্র 

সৈন্শিবিব | ওব মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পাবলেঃ এটা চীনা আন্মিব 
হাসপাতাল--প্রাথমিক চিকিৎশাব বন্দোবস্ত ছিল এখানে--এখন কিছু 

নেই, চীনা সৈন্ত সব সঙ্গে কবে নিয়ে পালিষেছে, কেবল একট! বড দন্তাব 

টব পড়ে আছে--শাব কিছু ব্যাণ্ডেজেব তুলো | হাসপ।তাল শিবিব থেকে 

পঞ্চাশ গজ দূবে এক গাছেব তলায় এক চীশা সৈম্তকে পাওযা গেল_- 
হতভাগ্য গুরুতব আহত | বাইফেলেব গুণি বোধহয় জাপানীদেব, তাব 

শবীবে ছুই জাষগ।য বিধেছে _বক্তে তাব ইউনিফম্ম ভিজে উঠেছে | এ কে 

যে ওব বন্ধুবা কেন শক্রব হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না। 

একজন জাপানী সৈশ্ত ওব পা ধবে খানিকটা হেচডে নিয়ে চললো । 

লোকটাব বেশ জ্ঞান বয়েছে--সে যন্ত্রণার অস্পষ্ট আর্তনাদ কবে উঠতেই 

পেছন থেকে একজন জাপানী অফিলাব এগিযে গেল তাকে দেখতে । 

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্ববে জাপানী ভাষায় কি বলাবলি হোল, বিমল 
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বুঝলে না-_হঠাৎ অফিসারটী রিভলভার বার করে আহত সৈনিকের 
মাথায় প্রার নল ঠেকিয়ে গুলি করলে । 

লোকটা যেন রিভলভারছেশড়ার সঙ্গে সঙ নেতিয়ে পড়লো । ওর 

সকল যন্ত্রণার অবদান হয়েছে । 
বিমল শিউরে উঠলো--চোখের সামনে এ রকম শি্টুর হত্য। দেখতে 

সে এখনও তেমন অভ্যন্ত হয়ে ওঠেনি । মাইল তিন দূরে একটা চীনা 
গ্রাম-যুদ্ধক্ষেত্রের বাদিক ঘে'সে। ডানদিকে একটা অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর 

দিকে জাপানী অফিলারটা ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই সেদিকে আশ্গুল 

দিয়েকি দেখাচ্ছে--বিমল বুঝলে ওই পাহাড়টা বর্তমানে চীনা নাইন্থ, 

রুট আন্মির দ্বিতীয় ঘণাটি। প্রথম ঘ'টি ছিল পূর্বোক্ত পাইন বনের 
সামনের পাহাঁড়-_তা গিয়েছে। 

একস্থানে একদল জাপানী সৈন্য গোল হয়ে দ্রাড়িয়ে জটলা করছে। 
তাদের পাশ দিয়ে বিমলদের দল কামানের গাড়ী নিয়ে চলে গেল। ওরা 

যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কি বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। 
একজন পিজিন ইংলিস জানা জাপানী সৈগ্তকে জিজ্ঞেস করলে--ওখানে 
কি হচ্ছে? সৈগ্তটা বল্লে--শোনোনি তুমি? সাংহাই সহর এখন 

আমাদের হাতে । আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে । 

-_-অত বড় সাংহাই সহর তোমাদের হাতে সবট। এসেছে । 

_সব। ওরা এইমাত্র ফিজ্ড. টেলিফোনে খবর পেয়েছে। 

_-যুদ্ধ হোল কখন? 

-_-কাল সারারাত প্রায় ছুশো বদ্ধার প্লেন বোমা ফেলেছে--শুন্ছি 

বিস্তর লোক মরেছে সাংহাইতে -. 

--সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধ হয়। 
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--বেশীর ভাগ, হাজার ছুই তো শুধু চাপাইতেই মরেছে--আর 
গুন্ছি কম্শৈলনে বোমা! ফেলে ছ'শো! পলাতক চীনাকে মারা হয়েছে। 

ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে-_-হবেই তোঁ--আমাদের বাধা দেবার কেউ 

নেই। সাংহাই কি, সার1 এপিয়া আমরা দখল করবো--তোমাদের 

ভারতবর্ষ তো বটেই । দেখে নিও তুমি-__নাও, এগিয়ে চল । 

বিমল ভাবছিল স্ুরেশ্বর কি বেঁচে আছে? বোধ হয় নয়। চাপেই 
পল্লীর অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো! লীন গ্যাভিনিউতে চীনা রেড, ক্রস্ 

হাসপাতাল । জাপানী বম্বারগুলোর বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর | 

কাল রাত্রেই স্থুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা । সম্ভবতঃ হাসপাতাল 

গুড়িয়ে দিয়েছে__রোগী, ডাক্তার, নাস শুদ্ধ(। ভাগ্যে এ্যালিস্ আর 
মিনি ওখানে ছিল না! ! 

কিন্তু আন্তর্জাতিক কন্শৈসনে বোমা! ফেলে আশ্রয়হীন চীন! নর- 

নারীদের মেরেছে, এ কথাট] বিমলের ভাল বিশ্বাস হলো ন1। আন্তর্জাতিক 

কন্শৈসনে বোমা ফেল্তে সাহন করে কথনে।? ওটা নিতান্ত বাজে 

কথা বলছে। 

ভবিষ্যৃতে আন্তর্জাতিক কন্শেসনের সম্পর্কে বিমলের এ অলৌকিক 
শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল--সাংহাই অধিকার করার পূর্বে ও 

পরে জাপানী বন্বার প্লেনগুলো যে কন্শৈসনের পবিভ্রতা মানে নি--এ 

সংবাদ বিমল আরও ভাল জায়গ! থেকে এব পবে শুনেছিল। 

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম। বড় বড় তুষ্টাক্ষেতের মধ্যে। তখন 

সন্ধ্যা হবার বেশী দেরী নাই। পূর্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে 
অন্ততঃ পাঁচ মাইল তখন আস! হয়েছে । জাপানী সৈন্ের একটা দল 

গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলো--এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে 
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মাঁটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপি চুপি অগ্রসর হোতে লাগলো গ্রাম খানার 
দিকে । বিমল শুধু ভাবছিল, ভগবান করেন--গ্রামটাতে লোক ন! 

থাকে-_-সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে । 

কিন্তু তা হোল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোন খবর 

রাখতো না-_সাংহাই থেকে অন্ততঃ পনেরো ষোল মাইল দূরে এই গ্রাম 
থানা । এর! বেশ নিশ্চিন্ত ছিল ষে চীনা নাইন্থ, রুট আর্মি তাদের 
রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইন্থ রুট. আর্মি ঘাটী ছেড়ে শিয়েছে_ত 

ওর সম্ভবতঃ জানতো ন1। 

জাপানী সৈন্তেরা গ্রাম খানাকে আগেচুপি চুপি গোল করে ঘিরে 

ফেললে । গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শশ্তের 

গোলা, দোকান পত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানীরা হঠাৎ 

একযোগে ভীষণ পৈশ।চিক চীৎকার করে উঠলো | সঙ্গে সঙ্গে শিদ্রিত 

নরনারী ঘুমভেঙ্গে বাইরে এসে অনেকে ফীড়ীলো--অনেকে ব্যাপারটা কি 

না বুঝতে পেরে বিস্মর ও কৌতুহুলের দৃষ্টিতে জানাল! খুলে চেয়ে দেখতে 

লাগলে | 

তারপর ষে দৃশ্টের স্থচনা হোল তা যেমন নিষ্টুর, তেমনি অমানুষিক । 

বিমলের চোখের সামনে বর্ধর জাপানী সৈন্েরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে 

টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা, 

বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত আটজনকে একদম মেরে ফেললে"। 

ছুতো এই ষে, তারা নাকি ধাধা দিয়েছিল। বাকীগুলোকে এক জায়গায় 

জড় করের্দাড় করিয়ে রাখলে-_-চারিধারে বেওনেট চড়ানো রাইফেল্ 

হাতে জাপানী সৈন্তের দল। 

ছু তিন থানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে । ছটো৷ ছোট ছোট 
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বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা! করতে লাগলো একট। পিচ, গ।ছের ডঃলগুলে! 

অকারণে ভেঙে গাছটাকে স্টাড়। করে দিলে। তবুও বিমল সবটা 

দেখতে পাচ্ছিল না--একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়, ওদিকে কি 

হুচ্ছে না হচ্ছে সে জানে না--তার সামনে যেগুলো ঘটছে সেগুলো সে 

কেবল জানে । তবে নাবী ও শিশুকঠেব চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, 

গুদিকের জাপানী গৈস্তের! ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবুত্তি করছে না | মিনিট 

কুড়ি পচিশ এমনি চললো--বেশীক্ষণ ধরে নয় । তখন অন্ধকার বেশ ঘন 
হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সাঁমনেট! আলোকিত | 

হঠাৎ বিমলের যেন হু'স হোল-_সে তার আশে পাশে চেয়ে দেখলে 
তার খুব কাছে কোন জাপানী পৈন্ নেই-_লুঠপাঠের লোভে সবাই 
গ্রামের ঘর দোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দড়িয়ে উত্তেজিত 

ভাবে জটলা করছে । 

বিমল একবার পিছনের পিকে চাইলে--সেদিকে একখানা কামানের 

গাড়ী দাড়িয়ে। গাড়ীর কাছে সৈম্ত নেই। গাড়ীখাঁনা থেকে পঞ্চাশ 

, গজ আন্দাজ দূরে একটা! প্রাচীন সহমরণের স্ৃতিস্তস্ত । চীনদেশের অনেক 

পাড়াগীয়ে লহমৃতা বিধবার এমন পুরোনো আমলের স্মৃতিন্তস্ত সে আরও 

দু' একট| দেখেছে । ততদূর পর্যান্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের 

আলোয়। কিন্ত তার ওপারে অন্ধকার--কিছু দেখা যায় না । 

বিমল আস্তে আস্তে পিছনে হট তে হট.তে দশ বারে! পা গিয়ে হঠ ৎ 

পেছন ফিরে ছুট দিয়ে সহমরণের স্থৃতি্তস্তটার আড়ালে একট! অন্ধকার 

নে এসে দাড়ালো । 
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ওর বুক টিপ, টিপ্ করছে। যদি জাপানীরা তাকে এখন ধরে, তবে 

এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হয়ে এভাবে থাকার 

চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তি চেষ্টা তাকে করতে হবে। 

স্বৃতিন্তস্তটার গায়ে একট৷ ডোবা । অন্ধকারের মধ্যেও মনে হোল 

ডোবাটায় বেশ জল আছে। বিমল ডোবার জলে তাড়াতাড়ি নামলো" 
তার কেমন মনে হোল জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই 
সব চেয়ে নিরাপদ-_-ডাঙ্গায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশীদূর যেতে না 
যেতেই সে ধরা পড়বে 

এই ডোবায় নামবার জন্তেই যে এ যাত্রা বেঁচে গেল-_স্টো সে 

খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে । 

অল্পক্ষণ-_বোধ হয় দশ বারে! মিনিটের পরেই ভীষণ চীৎকার ও বনু 
রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোন! গেল। খুব একটা হৈ চৈ ছুপ, দাপ. 

পালানোর শব্দ, আবার টেচামেচি-_-একটা ঘোর বিশৃঙ্খলার ভাব। 

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি 
ডাঙ্গায় থাকতো তবে অন্ধকারে ছুটস্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার 

গ্রাণ যেতো । 

বাাপারটা কি? বিমল দেখলে সেই জাপানী কামানের গাড়ীট। “ 

ঘিরে একটা খণ্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ত হয়েছে যহমরণের স্থৃতিস্তস্তটার 
ওপরে । হ্াগু গ্রিনেড ফাট্বার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা 

যেন কেঁপে উঠলো । একটা-_-ছুটে--তিনটে | জাপানী কাম'নের গাড়ীর 

কাছ থেকে জাপানী সৈন্যের হটে যাচ্ছে একট। বাগানের দিকে | 

বিমল এবার ব্যাপারট৷ কিছু কিছু বুঝলে । চীন সৈন্যের একটা দল 

জাপানীদের অতফিতে আক্রমণ করেছে। জাপানীরা ফিল্ড গানগুলো 
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একেবারে ছু'ড়তে পারলে না- ছুটোর একটাও না । চীনারা বুদ্ধি করে 

আগেই সে ছটো! কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীন লৈন্তের এই 
দলটা স্থাগুগ্রনেড.ছু'ড়ে জাপানীদের দলের জটলা ভেঙে দিলে। 

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যাগু গ্রিনেডের আওয়াজ থেমে গেল। 
জাপানীর! কামানের গাড়ী ও বন্দীদের ফেলে পালিয়েছে । বিমল বেশ 

দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথ1ও জাপানী সৈম্ত একটাও নেই। 

কাদামাখা! পোষাকে সতর্কতার সাথে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে 

উঠলো ভাঙায়। 

একজন নৈনিকের চড়। আওয়াঙ্গ তার কানে গেল--কে ওখানে ? 

বিমল আশ্চর্য্য হোল এ পুরুষের গল! নয়__মেয়ে মানুষের মত সর 

গলা । বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দুজন রাইফেলধারী চীন! সৈনিক 

ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেটি,ক টর্চ হাতে। তারা ওকে দেখে যেমন 
অবাক হোল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল। 

এর] পুরুষ মানুষ নয়, ছুজনেই মেয়ে; বয়সেও বেশী নয়। কুড়ি 

পচিশের মধ্যে । বেশ সুশ্রী ছুজনেই--সৈন্ভবিভাগে আটা-স্লাটা খাকীর 

পোষাকে এদের দেহের লাবণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি । 

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে । 

অবাক্ কাণ্ড! সক্লি মেয়ে সৈনিক ! এদ্রে মধ্যে পুরুষ মানুষ নেই 

একজন। এই স্বপ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্াগু,গ্রিনেড ছু'ড়ছিল এবং 
এরাই জাপানী ফিল্ড গান হ্ুটো ঘেরাও করে দখল করেছে । 

বিমলের মনে পড়লো চীন! নাইন্থ কুটু আম্মির সঙ্গে একটি নারী 
বাহিনী আছে-_সে সাংহাই চীনা রেড. ক্রস হাসপাতালে শুনেছিল বটে। 

এরাই সেই চীন! মেয়ে-যোদ্ধার দল । 
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এদের কম্যাগ্ডাণ্ট কিন্তু মেয়ে নয়-_পুরুষ। একটা পাইনকাঠের 
পুরোনো! ভাঙ্গা টেবিলের সামনে সম্ভবতঃ একটা উপুড় কর] কললী বা! ওই 

রকম কোন হান্তকর জিনিষ পেতে খুব লম্বা! গৌপ-ওয়াল! কম্যাগ্ডাণ্ট বসে 

ছিলেন । মেয়ের! বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে । 

বিমলের মনে হোল সমগ্র নারী বাহিনীর মধ্যে এই লোকটা ইংরাজী 

জানে এবং বেশ ভাল আমেরিকান্ টানের ইংরাজী বলে। 
বিমলের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে প্রশ্ন করলে-_-তুমি জাপানীদের 

লোক 2 

স্পনা। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার । 

--কোথাকার হাসপাতাল ? 

_-সাংহহিয়ের রেড ক্রদ্ হাসপাতাল । আমাকে ওরা বন্দী করে 
সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল । 

_-তুমি কোন দেশের লোক ? 

_-ভাঁরতবর্ষের | চীন! মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য । 

কাম্যাণ্ডাণ্ট বিশ্ময়ের সুরে বল্লে--ও! তা ডোবার জলে কি করছিলে? 

বিমল লঙ্ঘিত হোল । এতগুলি মেয়ের সামনে ! 

বল্পে--লুকিয়েছিলুম । ওদের অসতর্ক মুহূর্তে ওদের হাত থেকে 

পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তাঁর পর হঠাৎ হ্থাগ্তখ্রিনেডের 

আওয়াজ আর চিৎকার শুনলাম, তখনি ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ 

করেছে ওদের | কথাবার্তা চলছে এমন সময়ে গ্রামের পথে কি একটা 

গোলমাল উঠলো । কম্যাণ্ডাণ্টকে ঘিরে যার] ছিল, ওরা চমকে উঠে 

সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানী সৈন্যের দল আক্রমণ 

করেছে? | 
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বিমল চেয়ে দেখলে জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে-. 

তাদের পেছনে পেছনে অনেক লৈন্য মজা দেখতে আসছে । 

ব্যাপার কি ? হয়তো কোন জাপানী সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে 

তাকে সকলে গিলে ধরে আনছে--নিশ্চয়ই | 

কিন্তু দলটী কম্যাগ্ান্টের কাছে এসে পৌছে ষখন ওদের প্রথামত 
সামরিক অভিবাদন ক'রে ছুজন বন্দীকে এগিয়ে নিয়ে দাড় করাল 

কম্যাণ্ডাণ্টেব সামনে-বিমল চমকে উঠে কাঠের মত দীড়িয়ে রইল 

কতক্ষণ।, কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো--এ্যালিস ! 
মিনি! কারণ সামনের শীর্ণকায়া মূত্তিছুটি এালিস ও মিনি ছাডা আর 

কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত পা বীধা_মুখে কাপড় দিয়ে 

বাঁধা। এন শক্ত করে বাধা যে ওদের কথা বলবার উপায় 

নেই। 

ভয়ানক রাগ হোল বিমলের এক মুহূর্তে এই চীন! নাবী বাহিনীর 

ওপর । মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওদের এমন 
করে বেধে আনার অর্থকি? ওর! ছিলই বা কোথায়? 

কম্যাণ্তাণ্ট, উত্তেজিত হরে প্রঠ্র পব প্রশ্ন করতে লাগলো । ইতি- 

মধ্যে এ্যালিন্ ও মিনির হাত পা ও মুখের বাধন খুলে দেওয়া হোল 

ব্যাপারটা ক্রমশঃ যা জানা গেল তা হোল এই-_ 
চীনা নারী সৈম্তের! এদের গ্রামের একট! ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে 

এই অবস্থাতেই পায় । বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তাল! দেওয়া ছিল--- 

কিন্ত ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে সন্দেহ করে ওর! 
দরজ! ভেঙ্গে দেখতে পায় এদের । ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউ- 

রোপীয় বা আমেরিকান্ মহিলা । কিন্তু চীনের এই সুদূর পাড়াগায়ে একট। 
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অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে 

পেরে সবাই মহা বিস্ময়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো । 

হঠাৎ বিমল বলে উঠলো-_এ্যালিস ! মিনি ! 

প্রথমে ওর দিকে চমকে উঠে চাইলে এ্যালিস। বিমলকে দেখে সে 

যেন প্রথমট! চিনতে পারলে না--তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে 

বিশ্মিত চকিত আনন্দভর1 কণে বল্লে-_-তুমি এখানে ! 
সঙ্গে সঙ্গে মিনিও ছুটে এল । মিনির চেহারাট। বড্ড খারাপ হয়ে 

গিয়েছে নানা কষ্টে, উদ্বেগেঃ এবং খুব সম্ভবতঃ অনাহারেও বটে। সে, 

বল্লে, তোমার বন্ধু কই? 

ঘণ্টা কয়েক পরে। 

একটা পিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস ও খিমল কথা। 

বলছিল। .এখনও রাত আছে তবে পূর্ব আকাশে শুকতাঁরা উঠেছে-- 
ভোর হওয়ার বেশী দেরি নেই। 

মিনি ও এ্যালিন্ তাদের গল্প বলে ষাচ্ছিল। ওদের ভাল করে খেতে 

দেওরা হয়েছে, কারণ এদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেট ভরে খাওয়া 

ওদের অদৃষ্টে অনেকপিন ধরে জোটেনি । 

বিমল বল্লে--এখানে তোমরা কি করে এলে? 

গ্যালিস্ বল্পে--এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবো নাঃ কিন্তু 

বড্ড খুসি হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্ক! করছিলাম 

জাপানীরা আক্রমণ করেছে--এইবার ঘর জালিয়ে আমাদের বন্দী 

অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে--কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর 

আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে? 
--কবে তোমর! এ গ্রামে এসেছ? 
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-আজ তিন দিন হোল খুব সম্ভব--কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান 
'আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । 

--কে তোমাদের আনে £ 

--কয়েকজন চীনা দন্ত্য। 

_-সাংহাইয়ের চণ্ুব আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে ? 
এাযালিস্ বিল্ময়ের স্থবে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে_তুমি কি 

করে জানলে 2 বিমল হেসে বল্লে--আমি আব নুবেশ্বব সেই চতুর 

'আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে । কিন্তু বড বিভ্রাট বেধে গেল সে 
রাত্রে। জাপানী বম্বারগুলে৷ সেই রাত্রে ভীষণ বোমা বর্ষণ সুক কল্পে। 

মিনি বল্লে আমর! খুব জানি। আমর! তখন হাতমুখ বাধা অবস্থায় 

একটা গঞুর গাড়ীর মধ্যে শুয়ে। একট! বোমা তো আমাদের গাড়ীর 

পাশেই পডলো। 

এ্যালিস্ বল্পে--তারপর ওরা! আমাদের নানা জায়গায় ঘোঁবাশ্দে। 

দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদেব ছাড়বে না। দেশের 

বাপমায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল--আমর! 

দিইনি। আজ ওবা আমাদের শাসিয়েছিল জাপানী সৈন্ভেব গ্রাম 

জ্বালিয়ে দেবে--ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘবের মধ্যে বেঁধে রেখে 

পাঁলাবে-আমরা নিঃশব্ধে পুডে মরবো].। করেছিলও তাই। চীনা মেয়ে 

সৈন্তেরা ন! এলে জাপানীরা গ্রাম জালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম। 
বিমল বল্লে-_কি সর্বন।শ ! 

এযালিস বল্লে--সর্বনাশ আর কি, পুড়ে মরতাম এব আর সর্বনাশ 

কি? কতই তো মরছে! কিন্ত তুমি এখানে কি করে এলে, বিমল ? 

--আমাকে হ।সপাতাল থেকে জাপানীরা বন্দী করে এনেছিল । 
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আমি নাকিস্পাই। এতদিন গুলি করেই মারতে যদি একথ৷ ওদের ন! 
_ বলতুম যে ব্রিটিশ কনম্থলেট আপিসে আমার নাম রেজেপ্রী করা আছে। 

মিনি বঞ্পে_্থরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোজ করতে হয়। 

আর আমেরিকান কনমুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা! খবর দিতে হয়-- 
চলে! কম্যাণ্ডাণ্ট কে বলি। 

জনকয়েক তরুণী চীন! মেয়ে সৈন্ত ওদের হাসিমুখে ঘিরে ফাড়ালো। 

এদের হাম্তদীপ্ত শ্রন্দর চেহারা বিমলের বড় ভাল লাগলো, এমন 

একটা জিনিস নতুন দেখছে সে-_বহুশতাবীর জড়তা দূর করে পুরুষের 
পাশে এসে দীড়িয়েছে নারী-_রণক্ষেত্রের নিষ্টুরতা, কঠোরতার মধ্যে। 
দেশের ছুদ্দিনে দ্েশমাতৃকার সেবাষজ্ঞে তার! আজ মস্ত বড় হোতা 

মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা সঙ্কোচ দুর করে ফেলেছে টেনে । 

একটী মেয়ে ইংরাজিতে বল্লে--তোমর! হাংচাউতে রাজকুমারী তাংএর 

দেউল দেখছ? 

গ্যালিস্ বল্পলে-না, সে কি? 

_স্পাচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী 

ছিলেন তাং । তার পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখে 

মুখে আছে! এখান থেকে বেশী দূর নয়-_ দেখে যেও। | 

বিমল বল্পে-তুমি বেশ ইংরাজি বলতে পারো তো? 

মেয়েটী এমন হাসলে যে তার তেষ্চা চোখ ছুটো বুজে গিয়ে 

ছুটে! কালে! রেখার মত দেখাতে লাগলো | 
--ভাল ইংরিজি বলছি? তবুও এ ইয়াংকি ইংরিজি। মিশনরী 

স্কুলে পাচ বছর পড়েছিলুম এসময়ে । ইংরিজি গান পর্য্যন্ত গাইতে 
পারি-_-শুন্বে 2 হঠাৎ বিউগল বেজে উঠলো । সবাই ব্যস্ত হয়ে 
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কম্যাণ্ডাণ্টের তাবুর দিকে চললো । এখনি ম্চ স্থুরু করতে হবে । 

খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানীদের বড় একট দল এখানে আসছে? 

বিমল বাদিকে চেয়ে দেখলে | 

একট! অনুচ্চ পাহাড়ের মত লম্বা টিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে 

যেন শাদা ধেশায়া বার হচ্ছে_-আর সঙ্গে সঙ্গে ফট.ফট, শব হচ্ছে__শবটা 

অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচু বাগানের পাখী তাড়াবার জন্তে ঢেরা 

বাশের ফটাফট, আওয়াজের মত। 

রাইফেল ছড়ার শব্ব। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্ধ হঙ্ক 
খুব কম বিমল জানতো । 

সবাই বল্লে--মাথ| নীচু করো!__মাথা নীচু করো 
জাপানী সৈন্তেরা আক্রমণ করে ওই টিবিটাতে আড়াল নিয়েছে-_ 

কিন্তু হয়তো! এখুনি বেওনেট চার্জ করবে কিংবা স্যাগুগ্রিনেড নিয়ে ছুটে 
আসবে। 

চক্ষের নিমিষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ টিবিটাব দিকে 

ফেরালে | একটি মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চীৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে 

চিৎ হয়ে গেল--তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়লো! আর 

একটি মেয়ের পিঠের ওপরে_-পে কিছু দুরে উপুড় হয়ে শুয়েছিল বন্দুক 
বাগিয়ে! এযালিস উঠে ছুটে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে 

নিলে-_আশপাশের মেয়েরা বল্লে__মাথ! শীচু_মাথা নীচু--শুরে পড়ো 
বিমল শঙ্কিত চোখে অল্লক্ষণের জন্তে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে 

--তারপর সেও উঠে গিয়ে এযালিসের পাশে বসলো । আহত মেয়ে- 

সৈনিকের হাতের নাড়ী দেখে বললে-_-এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ এই 

গ্ভাখে৷ গলায় লেগেছে গুলি--তোমার কাপড় ষে রক্তে ভেসে গেল। 

১২৪ 



মরণের ডঙ্কা বাজে 

গ্যালিলকে এক রকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় 
করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি বদি হুূর্দাস্ত জাপানী গ্রিনে- 

ভির়ারেরা হাগুগ্রিনেড, নিয়ে ছুটে আসে টিবিট! ডিডিয়ে, তবে এই শায়িতা 
নারী-সৈনিকের দল একটাও টিকৃবে না । জাপানী হ্াগু্গ্রিনেডের বিস্ফো- 

রণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কম্যাণ্যাণ্ট কি ভরলায় এদের এখনে 

শুইয়ে রেখেছে ? মরবে তো সবগুলোই মরবে। যা করে করুক, ওদের সৈন্ত 

ওর! বাচাতে হয় বাচাক, না হয় ষাহয় করুক । কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের 

জীবন আবার বিপন্ন হোল ! 

ফটাফট.-_ 

আবার একট! অস্ফুট চীৎকার ! তারপর বিমল চেয়ে দেখলে চীৎকার 
না করেও সারির মাঝামাঝি দুটা মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গু'জরে পড়ে 

আছে। হাতের শিধিল মুঠিতে তখনও রাইফেল ধ্রাই রয়েছে । তার 
মধ্যে একটা মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার হয়ে সামনের মাটী রাঙা হয়ে 

গিয়েছে। আর একটী মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গু'জে পড়ে গেল। 
আঃ-কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড। পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহা 

করা হর তো যায়-_কিস্ত এই ধরণের নারী-বলির দৃশ্তটা বিমলের অতি 

করুণ ও অলহনীয় হরে উঠলো ! 

বিমল বল্লে--এযালিস । কম্যাপ্তাণ্ট টি কেমন লোক? এদের দীড়িয়ে 

থুন করাচ্ছে কেন ? হঠে যাবার অভণর না দেওয়ার মানে কি ?জাপানীরা 
বেওনেট, কি হ্যাগুগ্রিনেড চার্জ করলে একজনও বাঁচবে 

এ্যলিস বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে--তার ওদিকে মিনি । 

মিনি বল্লে--কম্যাণ্যাণ্টের এ-রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোন মানে 

'মাছে। মানে কি আছে তা জান্বার আগেই মারও ছুটী মেয়ে মুখ ' 
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এ. পথ 

ত্র ২ 

1 1 ২২///1/ রত 

/1ত 128 টিপা 

চক্ষের নিমিষে সৰাই উপুড় হযে গুয়ে-_ 

গু'জরে পডে গেল-এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড় মর্মম্পশী 

বলে মনে হোলো । হঠাৎ একটা লম্ব! কাশীর পেয়ারাব আকাবেব বস্ত 

শায়িতা মেয়েদেব সারিব দুরে এসে পডলো-বিমল ও এ্যালিস্ ছু্গনে ই 
বলে উঠলো-_গ্রিনেড, ! 
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কিন্তু হ্যাণ্ড-গ্রিনেড টা ফাট লে! না । বোধ হুয় এবার জাপানীর! চার্জ 

করবে। গ্যালিম্ ও মিনির জন্তে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠলো। 

ঠিক সেই সময় কম্যাণ্তাণ্ট ওদের হঠবার অডশর দিলে। 

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়েই পিছুদিকে হঠতে লাগলো | সামনের 

সারিগুলো৷ ৬তক্ষণ বাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে । পাঁচ মিনিটের 
মধ্যে সামনের সারিও হৃঠতে লাগলো । সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা চার্জ করলে । 

দলে দলে ওর1 ঢিবিট। পেরিয়ে “বানজাই, বলে ভীষণ বাজখাই চীৎকার 

করতে করতে ছুটে এল-_এপিকে নারী-বাহিনীর সব বন্দুকগুলে! এক 

সঙ্গে গর্জন কয়ে উঠলো । এখানে ওখানে জাপানী সৈন্ত ধুপ-ধাপ করে 

মুখ থুবড়ে পড়তে লাগলো! তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে। 

সর্ব পেছনের সারি উঠে দাড়িয়ে একযোগে সাত আটটা হা|গ্-গ্রিনেড, 

ছুড়লে। চার পাচটা ফাটলো। আরও কতকগুলো জাপানী সৈন্য 

মাটীতে পড়ে গেল। তিন জন মাত্র জাপানী এদের দলের মধ্যে এসে 

পৌছেছিল। তাদের মধ্যে দুজন বেওনেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত 

'হোল--বাকী একজনের মাথায় গুলী লেগে সাবাড় হোল। 

ততক্ষণ নারী-বাহিনী প্রার একশো! দেড়শো গজ দুরে চলে গিয়েছে । 
এতদুর থেকে হ্াগুগ্রিনেড কোনো কাজে আসবে না--কেবল কার্ধ/করী 
হতে পারে মিল্স্ বন্ধ, জাতীয় বোমা। সে কোন দলের কাছেই নেই, 
বেশ বোঝ! গেল। 

কমাণ্যাপ্ট বিমলকে ডেকে বল্লে-_এরকম কেন করেছি, আপনি 

বোধ হয় আশ্চধ্য হয়ে গিয়েছেন। এর কিছু দূরে মিংচাউএর রেল 
ষ্টেশন । ছুটে! সৈশ্যবাহী ট্রেণ পর পর চলে যাবার কথা। জাপানীরা 

রেল ষ্টেশন আক্রমণ করতো । আমি ওদের বাধ। দিয়ে এখানে আটকে 
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রাখলাম। টাইম অস্সারে ট্রেণ ছুটে! চলে গিয়েছে । এখন আর আমার 

সৈশুদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্টক। জাপানীরাও ত| বুঝেছে ওরাও 

আর আপবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই---সেই ট্রেণ দুখান|। 

কিন্ত এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে? 

--আমার ঘাটি পার করে দিলাম নিবাপদে--তাঁরপর অন্ত এলাকার 

লোক গিয়ে বুঝুক্ সে কথা । 

মিং-চাউযের রেল ষ্টেশনে পৌছে সবাই খাওয়! দাওয] করবার হুকুম 
পেলে | বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়লে! মিনি ও এ্যালিসকে কিছু খাওয়াতে । 

খাবার কিছুই নেই। অন্ততঃ সভ্য খাগ্ঘ কিছু নেই। কম্যাগ্যাপ্ট কে 
বলে কিছু চাল ষোগাড় করে একটা গাছতলায় গ্যালিন্ একট! পুরাণে 

সস্-প্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিন জনের মত। 

বেলা প্রায় বারোটা । রৌদ্র বেশ প্রথর, কিন্ত গরম নেই, বেশ শীত | 
ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলে- 

মেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে ঠাড়ালে!। তার! ক্ষুধার্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে 
সদ্পানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে সৈনিক বল্পে--এরা আশ- 

পাশের গ্রামের ছুভিক্ষ পীডিত ছেলেমেয়ে ; আমাদের দেশে ভয়ানক 

দুর্ভিক্ষ চলছে! ওর! খাবার লোভে এসেছে । 
এ্যালিস বল্লে_পুওর লিট ল ডিয়ারস্ 1"*ওদের কি খেতে দি, বিমল? 

বিমল মুস্কিলে পড়ে গেল। 'নিজের থাওয়ার জন্ত নয়_-মিনি ও 

এ্যালিস্ কত দিন পেট ভরে খায়নি বলেই ও ওদের খাওয়াতে ব্যগ্র ছিল। 
নিজে না হর ন! খাবে, কিন্তু গ্যালিস্ যেমন মেয়ে নিজের মুখের ভাত সব 

এক্ষুণি তুলে দেবে এখন ওদের | 

সুখের বিষর একটা সমাধান হোল! ওরা চীনা ছেলে-মেয়ে চীন! 
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খাবার খেতে আপত্তি নেই । অন্য অন্ত মেয়ে-সৈনিক ওদের দেশীয় খান 

কিছু কিছু দ্িলে। তার! চলে গেল তাই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছা ওদের 
মধ্যে একটা ছোট্র ছেলে নিয়ে যায়। বল্লে-্বিমল, বলো না, ওদের 

মধ্যে কাউকে আমার সঙ্গে ষাবে? আমি খুব যত্র করবো। বিমল হাসলেঃ 

তা কি কখনো হয়? 

একটু পরে একখানা ট্রেণ এল। তাতে সব খোল! ট্রাক, কয়শার 

গাড়ীর মত। কম্যাগ্ডাণ্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়লো | ট্রেণের 

গাডে'র মুখে শোন! গেল জাপানীর! এখান থেকে ব্যইশ মাইল ডাউন 

লাইনে একখানা সৈন্তবাহী ট্রেণ এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে 

চুরমার করে দিয়েছে। 

ট্রেণ ছাড়লো । গার্ড বঙ্লে ভয়ানক বিপজ্জনক অবশস্থা। ওর। 

প্রত্যেক, সৈম্তবাহী ট্রেণের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখে?ছ। পৌছে দিতে 
পারবো কিন। নিরাপদে তার ঠিক নেই। 

মাইল ত্রিশেক ছুধারে ফ'ণাক। মাঠ, ধানের ক্ষেত, আমের ক্ষেতের মধ্য 

" দিয়ে ট্রেন চলল । বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়! 

পড়ে এসেছে । এমন সময় একটা পরিচিত আওরাজ শুনে বিমলের বুকের 

মধ্যট1! কেমন করে উঠলো]। মুখ উ"চু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেণের 
সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে । অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিত ঘর্- 

ঘর্ আওয়াজ। ট্রে যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগলে? 

মিনি বঞে--ওই দেখে! বিমল এরোপ্লেনের সারি! বন্বার !-_- 

চক্ষের নিমিষে এরোপ্লেন সারি নিকটবর্তী হোল-_কিস্তু ট্রেণখানাকে 

গ্রাহ না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল--- 

হঠাৎ একখান! বম্বার দল ছেড়ে বড় নীচু হয়ে গেল । ট্রেণের সকলের মুখ 
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শুঁকিয়েছিল আগেই--এখন ষেন বুকের রক্ত পধ্যন্ত জমে গেল। এই 

ফাকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেণের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তারও গায়ে 
ছাদ-খোলা! ট্রাক গাড়ী বোঝাই সৈন্য, কারও মৃতদেহ এর পর সনাক্ত 
পর্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষে । 

এরোপ্লেনথানা নীচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মত একটা বোমা ফেলেই 
তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব! সমস্ত 

ট্রেণখানা কেঁপে নড়ে উঠলো! যেনঃ কিন্তু ট্রেণের বেগ কমলো না। বিমল 

চেয়ে দেখলে রেলখানি থেক দশ গজ দূরে একটা জায়গায় বিশাল গর্তের 
সথষ্টি করে মাটী, ধুলো, ঘাস, বালি অন্ততঃ পচিশ ত্রিশ হাত উর্ধে উৎক্ষিপ্ত 

করে কালো! ধোয়ার আবরণের মধ্যে বোমাটা সমাধি লাভ কবেছে। 

বোমারু ভাগ ঠিক করঠে পারেনি । 

আর মাইল পীচ ছয় পরে একটা রেলষ্টরেখশন। গাঁডীখানা সেখানে 

গিয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই দেখা গেল ষ্টেশন থেকে প্রচুব ধোয়া বেরুচ্ছে 
লোকজন ছুটোছুটি করছে--একটা হট্টগোলঃ কলরব, ব্যস্ততার ভাব। 

ট্রেণথানা ষ্রেশনে গিয়ে দাড়াতেই দেখা গেল জাপানী বিমান থেকে বোমা 

ফেলে ষ্রেশনটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ ছুম্ড়ে 
বেঁকে ছিটকে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুণ লেগে গিয়েছে-_ 
গোটা প্ল্যাটফর্মে মানুষের ছিন্ন ভিন মৃতদেহ, কারে হাত, কারো পা, 

কারে মুণ্ড। 

নিকটে একখানা গ্রাম । গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। 

ইন্সেনভিয়ারি বোম! ফেলে সারা গ্রাম জালিয়ে দিয়েছে । 

ট্রেণ থেকে সবাই নেমে সাহাষ্য করতে ছুটকেো। গ্রামের লোক বেশী 

মরেনি--তবুও বিমল দেখলে গ্রামের পথে চার-পাঁচটা বীভৎস মৃতদেহ 
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পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলোর চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ 
করে তারা চলে গিয়েছে । গ্রামের নরনারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে 

ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্বাপেক্ষা 

বেশী। একটা মেয়ে একটা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাড়িকুড়ি 
বেতের পেটর। কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো! করছে আর কাদছে। একজন 

মেয়ে সৈম্ত তার কাছে গিয়ে চীন! ভাষায় কি জিজ্ঞেন্ করলে । বিমলের 

দল গ্রামের অন্ত অন্ত লোকজনের সাহ।য্য কৰ্ততে ব্যস্ত হযে পড়লো । 

একটু পরেই সেখানে ভারী একটা অদ্ভুত দৃশ্ত সবারই চোখে পড়লে! । 
গ্রামের পাশে একট! ছোট্ট মাঠ-__তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ 

গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কি বলছেন বক্তৃতার ধরণে । বিমল 

চিনলে-_ প্রোফেসর লি ! 

এযালিস্ সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বল্লে-_-ড্যাডি ! চিনতে 
পারো? 

সৌম্য মুষ্ঠি শ্বেত শশ্র বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে 
" অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন-_-তোমরা কোথা 

থেকে £ 

এ্যালিস হেসে বল্পে-এই ট্রেণে নামলাম। আর একটু হোবে 
আমাদের কাউকে দেখতে পেতে না-_-আমাদের ট্রেণেও বোম! 

পড়েছিল। ৃ 

বিমল বল্পে-_গুড মণিং, প্রোফেসর লি! আপনাদের দলবল কোথায়? 
আপনি কি করছেন এখানে? 

বৃদ্ধ বল্লে--দলবল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর একখান! বোমার 
বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন 
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বোমা ফেলতে এলে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে 
না াড়িযে মরছে, নইলে দেখ গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাকা মাঠে 
ছুটে পালায় ? 

--আপনাকে তো সর্বত্রই দেখি, প্রোফেসর লি! পরের সাহাষ্য 

করতে এমন আর ক'জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে 

দেখে আপনার দেশের ওপর ভর্তি আমার অনেক বেডে গেল। 

প্রোফেসর লি হেসে বল্লেন-আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা 

অতি প্রাচীন সভ্য জাতি কিন্তু অত্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি । ভগবান 

নদীর এক কুল ভাঙেন আর এক কুল গড়েন। জাপান আজ উঠছে-__ 

আবার আমাদের দিন আসবে । আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে 

কশদন বাঁচি, মুডতা ও বর্বরতার ত্বার অত্যাচাবিত দেশের 

সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই । কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু 
উপকারই বা হবে? 

বিমল বল্লে-_বড় ইচ্ছে হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার 

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন? বৃদ্ধ 

মহাচীন যেন তার সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মুক্তিতে ! 

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এযালিস এবং আরও কয়েকটা মেয়ে- 
সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে । 

ট্রেণ হুইস্ল ছিলে । কম্যাণ্াণ্টের হুকুম শোনা গেল-_ট্রেণে গিয়ে 

উঠে পড়। 

এ্যালিস বল্লে-_ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে? 

আমরা ছুটী মেয়ে এবং আমার এই ভারতবর্ষীয় বদ্ধুটী তোমার সঙ্গে থেকে 

কাজ করতে চাই--অস্থমতি দেবে ড্যাডি? 
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বৃদ্ধ বল্লেন--এখন তোমরা যাও খুকীরা--শীগগীর আমার সঙ্গে দেখ! 

হবে। একাজ তোমাদের নয়। 

ট্রেণ আবার চললে! । 

ছুধারে শস্তক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ধোঁয়ায় কালে! অগ্নিদগ্ধ গ্রাম] জাপানী 

বোমারু বিমানের নিষ্ুরতার চিহ্ন । 
এ্যালিস্ বল্লে-বিমল, আমার কি মনে হচ্ছে জানো? /প্রাফেপর 

লি-কে আবার আমাদের মধ্যে পেতে | এত ভাল লেগেছে গুকে । আমার 

নিজের বাব! নেই গুকে দেখে আমার সেই বাবার কথ! মনে আসে । 

বিমল দেখলে এ্যালিসের বড় বড় চোখছুটা অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে । 

মিনি বল্লে--আমারও বড় ভক্তি হয় সত্যি! ভারি চমতকার লোক । 

বিমল বল্লে--অথচ কি ভাবে শুর সঙ্গে আলাপ তা জানো? আমি 

যখন প্রথম চীনদেশে আসি-_-আজ প্রায় একবছর আগের কথা--তখন 

হ্াং-চাউ বেলষ্টেশনে উনি গুর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন-_বল্লেন, যুদ্ধের 

সময় ওখানকার মনস্তত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমার হাসি 

*“পেয়েছিল। 

এ্যালিস্ বল্লে--তথন কি জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক ! 

উনি যুদ্ধে উপক্রত অঞ্চলের মনন্তত্ব অধায়ন করিতে এসেছিলেন এট! 

ঠিকই-_কিস্ত পরের ছঃখ দেখে সে সব গুর ভেসে গেল | 2০112 5001 

৪5 (17656 216 (17 5916 01 6116 15210)--নয কি? বিমল মু 

হেসে চুপ করে রইল | 
একটা নদীর পুল বোমার ভেঙ্গে দিয়েছে । আর ট্রেণ যাবার উপায় 

নেই। বেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীরা দিনরাত খাটুছে ষ্দি পুলটা 

কোন রকমে মেরামত করে চালানো যায় । 
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কাছেই 'একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপনীদের সঙ্গে যুদ্ধ 
হচ্ছে। এটা ফিল্ড হাসপাতাল। 

ট্রেণ থেকে মেয়ে সৈগ্দের ক্রমেই নামিয়ে দেওয়া হোল । ট্রেণ খান! 

যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে ষাবে বলে পিছু হঠে চলে গেল । 

কোনে বড় ট্েশনে গিয়ে এপ্রিন খানা সোজা করে জুড়ে নেবে । সম্পূর্ণ 

নতৃন জায়গা । যেন অনেকটা! পূর্ববঙ্গের বড় বড জল! অঞ্চলের মত । 

ফসলের ক্ষেত নেই--সামনে একট। বিল কিংব! এ ধবণেব জলাশয় _ দীর্ঘ 
দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধাবে। দূরে দুরে মেঘের মত নীল পাহাড় । 
জায়গাটার নাম সিং-চাঃ ) বিমল নেমে চারিদিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। 

ট্রেণে করে এতদুরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কি করে এল ? 

বিমলের ধারণা ছিল জাপানীদের আদল ঘাটি কোন্কালে পার হয়ে 

আপা গিরেছে । 

কিন্তু কম্যাপ্যান্ট, তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেন এখান থেকে আরও প্রায় 

পচিশ মাইল দূব হ্যাং-কাউ জহর পধ্যন্ত ওদের সৈন্ত রেখা 
বিস্তুত। সমুদ্রের উপকূল ভাণে অনেক দূৰ পর্যন্ত ওরা নিজেদের ' 

লাইন ছড়িয়ে বেখেছে। মাটীতে একটা নক্সা একে বুঝিয়েও 

»দিলেন। 

বিমল একট! অনুচ্চ টিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে । 

' কিছুদূরে একটা গ্রাম_পাশে কাদের অনেকগুলো বড় ছোট তাবু 
সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধ হয় রান্নাবান্না! চলগ্থে। পশ্চিম দিকে 

একটা বড় শস্তক্ষেত্র, তাঁর ধারে লম্বা লম্বা কি গাছের লারি। মোটের 

ওপর সবটা! নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পলীদৃশ্ঠ । 

এ কি ধরণের যুদ্ধক্ষেত্র ? 
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কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছঃঞ্জন 

আহত সৈম্তকে ্রেচারে করে হাসপাতাল তাবুতে আনা হোল । সকলেই 

রাইফেলের গুলিতে আহত । 

বিমল জিজ্ঞেদ্ করে জানল যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশীদুর তাও নয়--ওই 
গাছের সারির ওপাশেই এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে! একটা ক্ষুদ্র 
গ্রাম জাপানীরা দখল করে সেখানে ঘাটি করেছে--চীন সৈন্য ওদের 

সেখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে । 

কম্যাপ্তাণ্টের আদেশে মেয়ে সৈনিকরা ব্ান্নাবান্না করে খাবার 

আয়োজন করতে লাগলো--কারণ অনেকক্ষণ তার! বিশেষ কিছু খায়নি । 

বিমল বল্পেব-খাইয়ে নিয়ে এদের কি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে £ 

কম্যাণ্যান্ট বল্পেন_-না, এর! পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্তদের দিয়ে যুদ্ধ হয় 

না--ওদের অন্ততঃ দশঘণ্ট। বিশ্রাম করতে দেবো। 
--তারপর 2 

_-তারপর যুদ্ধেও পাঠাতে পারি--রিজার্ভ রাখিতে পারি | এখান 

থেকে সাত মাইল দুরে হ্যান্কাউ-ক্যাণ্টন রেলের ধারে একট! গ্রামে 
নাইন্থ কট আম্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তিং 
আছেন-তাঁর হুকুম মত কাজ হবে। 

-্হুকুম আপবে কি করে? 

ঘোড়ার পিঠে ষায় আসে ডেস্প্যাচ্ রাইডারের দল। আমাদের 

ফিল্ড টেলিফোন্ নেই | 
কম্যাণ্যান্টের সঙ্গে কথ বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল তাঁবুতে 

আহত সৈগ্ঠদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটা হতভাগ্য সৈনিক 

কোনোপ্রকার সাহায্য পাবার পুর্ববেই মারা গেল। বাকী কয়েকজনের ' 
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করুণ আর্তনাদে হাসপাতাল মুখবিত হয়ে উঠলো । কিনিষ্টুর ও পৈশাচিক 
ব্যাপার এই বুদ্ধ! একথা বিমলের মনে না এসে পারলো না । 
এ্যালিস্ এসে বল্লে -এদের জন্যে বুথ! চেষ্টা । এদেব এক জনও বাচবে না! 

বিমল বল্লে-_তাই মনে হয়! না আছে ওষধঃ না আছে যন্ত্রপাতি কি 

দিয়ে চিকিৎসা করবে! ? 

--বিমল, এদের জন্তটে আমেরিকান রেড, ক্রুসে লিখে কিছু জিনিষ 

আনার চেষ্টা করবো ? 

লেখে! না। নইলে সত্যি বলছি আমাদের থাটুনি বৃথ। হবে। 

ঠিকই তে1? এটা কি একটা হাসপাতাল ? কি ছাই আছে এখানে ? 

_-মিনি কোথায় গেল? 

-সে রাধছে। খেতে হবে তো? বাধবারও কোন বন্দোবস্ত 

নেই। ছুটা চাল ছাডা আর কিছু দেয় নি। 

_-টিনবন্দী খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয়ে নি। ও খেয়ে 
তোমর! বাঁচবে না। 

-একটা কথা শোনো । তুমি একবার সাংহাই যাও-_-মিনি সুরেশ্বর 
সম্বন্ধে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল । ও আমার কাল থেকে বলচে 

তোমায় বলতে । 

--আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্যন্ত 
কোনো ট্রেণ এখান থেকে যাচ্চে না তো? আচ্ছা, কাল কম্যাণ্যাণ্ট কে 

বলে দেখি । 

আবার চারজন আহত সৈনিকৃকে ট্রেচারে করে আনা হোল । 

একজনের মাথায় খুলি অর্দেকট| উডে গিয়েছে বল্লেই হয়। বিমল বল্লে-_ 
এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে ? 
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কিন্তু অদ্ভুত জীবনী শক্তি চীনা! সৈনিকটার | মাথার ব্যাণ্ডেজ রক্তে 

ভেসে যাচ্ছে, ছুবার ব্যাণ্ডেজ বদলাতে হোল, তবুও সৈনিকটা 

মারা গেল না--বিমল আজ ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম / পাড়িয়ে 
রাখলে । 

একজন সৈনিক ডেস্প্যাচ রাইডার হাসপাতালে ঢুকে বল্পে--আমাদের 
তাবু ওঠাতে হবে এখান থেকে-_শক্র খুব নিকটে এসে পড়েছে । রেল- 
লাইনের ওপর ওদের লক্ষ্য কিনা? রেল লাইনটা দখল করবে৷ 

আমাদের পৈন্ত প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে কিন্তু আজ সারাদিনে জাপানীর। 

প্রায় একমাইল এগিয়েছে । দেখবে এসো । 

তারপরে সৈনি কটা একট! ফিল্ড, গ্লাস বা*র করে বিমলের হাতে দিয়ে 

বল্লে_পুবদিকে ওই ঘের! খানা দেখা যাচ্ছে ওপিকে চেয়ে দেখ-_ 

বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু ন!। 

সৈনিক্টী বল্লে--ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন । গ্রামখান! দখল 

করতে ওরা আজ ক'দিন চেষ্ট। করছে-:ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম | 

আজ গ্রামের অদ্ধেকটা দখল করেছে । সুতরাং বোধ হয় কাল কি পরগু 

রেল লাইনে এসে পৌছবে। 
গ্রামে লোকজন আছে? 

_পাগল! কবে পালিয়েছে। পশ্চিমদিকে একটা নদী আছে-- 
ওর ওপারে পলাতক গৃহহারাদের একটা বস্তি বসে গেছে। ,আট 

দশখান। গ্রামের লোক জঙ হয়েছে ওখানে । 

--খাবার দিচ্ছে কে? 

-কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ছুর্দশ। 

দেখলে বুঝবে বর্তমান কালের যুদ্ধ কি নিষ্টুর ব্যাপার । 
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বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেস্প্যাচ রাইডার সৈনিকটী 
শিক্ষিত ভদ্রসস্তান _-পিকিং বিশ্ববিগ্ভালয়ের গ্র্যাজুয়েট-_ পূর্বে স্কুল মাষ্টারী 
করতো, যুদ্ধ বাধবার পর সৈন্তদলে যোগ দিয়েছে । 

বিমল বল্লে-+তুমি আমাকে ওই গ্রামে একবার নিয়ে চলো না? 
এমনিই তে| ষেতে হবে। বোধ হয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে 

যাবে_-কারণ শত্রুর লাইন থেকে জায়গাট! দূরে । 
-্এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে ৪ 

-কেউনা। সেতো সর্ধত্রই ফেলছে । তবে একটা পাইনবধনের 

তলায় এ বন্তি--জাপানী প্লেন্ হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওর! 

রান্না করে না--পাছে ধোৌয়! দেখে বোমার প্লেন্ সঙ্ধান পাঁয়। সৈনিকটী 

চলে গেলে বিমল এ্যালিস্কে ডেকে কথাটা বলতে যাচ্ছে, এমন সময় 

একখান ট্রেণের শব্দ শোন। গেল দুরে। 

এ্যালিস্ তাডাতাডি ত্াবুষ বাইরে এসে বল্লে--ট্রেণ আসছে, না 
এরোপ্নেন্? বিমল বল্পলে-ট্রেণই। বোধ হয় আরও সৈন্য আসছে। 

চল দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনেব ধাঁবে জড় হোল। এখানে 

ষ্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে অপেক্ষা করছিল--নিশাঁন 

দেখিয়ে ট্রেণ দাড় করাবে। ট্রেণ এসে পড়লো । সারি সারি খোল! 

মাল গাডীতে ৈন্য বোঝাই-_-অন্ত সাধারণ যাত্রী আছে। কতকগুলো 
ছাদ-আ্াটা মালগাডী পেছনের দিকে-তাতে সৈন্ঠদের রসদ 

বোঝাই। 
গাড়ী থেকে দলে দলে সৈন্ত নামতে লাগলে। | জাপানী সৈশ্থদের হাত 

থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্টে এরা আসছে ক্যাণ্টন থেকে । রসদ 

বোঝাই মালগাড়ীগুলো থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগলো 
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--কারণ বেশীক্ষণ ট্রেণ দাড়িয়ে থাকলে এখুনি কোনদিক থেকে জাপানী 
বিমান আকাশ পথে দেখা দেবে হযতো। হঠাৎ এ্যালিস্ উত্তেজিত স্থুরে 

বল্লে--বিমল বিমল--ও কে? প্রোফেসর লিনা? 

তারপরই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল-- 
ড্যাডি--ড্যাডি--সত্যিই তো-_হাস্তমুখ বুদ্ধ একটা বড় কেম্থিসের ব্যাগ 
হাতে ভিড ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন ! 

বিমল এগিয়ে গিয়ে বল্পে--নমস্কার প্রোফেলর লি-ব্য।গটা আমার 

হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে? 

এ্যাপিন্ ততক্ষণ গিয়ে তাব পাশে দাডিয়েছে। বুদ্ধ তার কাধে 

সন্েহে হাত রেখে বিমলেব দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন- তোমরা 

এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবালীদের 

'যে বস্তি, আছে নদীব ওপারে--সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি 

করতে । আমেরিকান জুনিয়ব রেডক্রশ ছুশো! পিপে ভাল কালিফোণিয়ার 

আপেল পাঠিয়েছে ছুঃস্থ বালক বালিকাদের থাওয়াবাব জন্তে। আমার 

ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল । আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্ত অন্য স্থানে 

-_দশ পিপে মজুত আছে এখনও । তা তোমর! আছ ভালই হয়েছে-_ 

তোমর! সাহায্য করো এখন। 

ঞ্র্যালিদ্ তে! বেজায় খুলী। বল্লে-ড্যাডি, খুব ভাল কথা । সত 
বাদে আরও অনেক কাজ হবে ষখন তুমি এসে পড়েছ। চলো, আপেলের 

পিপে সব নামিয়ে নিই। 
এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যন্ত ভাবে 

বল্লে--শীগগির এসো বিমল শীগগির এসো! এ্যালিস্-_সুরেশ্বর নামছে 

ওই দেখ ট্রেণ থেকে-_ | 
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স্থুরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে--তার সঙ্গে দুজন চীনা ডাক্তার, এদেরও 

বিমল চেনে-_সাংহাই চীনা রেড ক্রদ্ হাসপাতালে এর! ছিল । 

বিমল বল্লে--প্রোফেলর লি--একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাচ 

মিনিটের জন্তে আপসছি। ম্বেশ্বর তো! ওদের দেখে অবাক | বল্লে-- 

তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিসই বা এখানে কি করে এল! 
সাংহাইতে বেঙ্গায় গুজব এদের চীন! গুগ্ডার! গুম্ করেছে--আর বিমল 
তুমি জাপানীদের হাতে বন্দী। মিনি কেমন আছ 2 

বিমল বল্লে--সে সব কথা হবে এখন। চলো এখন সবাই মিলে 
তাবুতে গিয়ে বসা যাক্। অনেক কথা আছে। প্রোফেনর লিঃকে ডেকে 

আনি--উনিও আমাদের সঙ্গে আম্থুন। তোমর] এগিয়ে চলে! ততক্ষণ | 

আমি গুর আপেলের পিপেগুলে৷ নামাবার কি ব্যবস্থা হোল দেখে আপি । 

কিছুক্ষণ পরে ছুঃহ্থ চীন! নবন।বীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস 

ও মিনি আপেল বিলি কাজে প্রফেসব লি'র সাহায্য করছিল। এ জায়গা 

ঠিক তাবু নয়, একটা পাইন বন, তাব মাঝে মাঝে পুবাণো কেঘিস, চট, 

মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোডাতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে 

হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুজে আছে। ওদের দুর্দশা দেখে বিমলেক 

কঠিন মনেও ঢুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হোল। ছোট ছোট উলঙ্গ, 

ুধার্ত, কাদামাটিমাখা॥ শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি 

করবার সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখলে বিমল । নাঃ__ 

বড় ছেলেমান্ুষ এই গ্যালিস্ !*"ঞ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ 

ন্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কিন্ন্বর মেয়ে এযালিন আর 

কি ছেলেমানুষ ! 

হঠাৎ একট! আশ্যধ্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে 
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করতে প্রফেলর লি হঠাৎ একট! আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নীচু করে 

দেখে বল্পেন_-চারটে আপেল আর বাকি আছে । আমি কালিফোণিয়ার 

আপেল কখনে! খাইনি--একটী আমি খাবো । 
বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মত আনন্দে একটা আপেল তুলে নিয়ে 

খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটা স্বর্গীয় দৃশ্য 
দেখলে । শ্রন্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বুদ্ধের 
পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একট অদ্ভুত ধরণের ভালবাসা এসে তার মনে 
উপস্থিত হোল, বৃদ্ধের প্রতি । এ'কে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না 

-অসম্ভব! যেমন সে আর এ্যালিসকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে 

না। চীনদেশে তার আসা সার্থক হয়েছে এই দুজনের সাক্ষাৎ পেয়ে। 
এই যুছ্খের বর্ধরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই 
চারিদিকের বীভৎস নরবলির হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রফেসর লি আর 

এ্যালিন্ (অবশ্য মিনিও আছে )--এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের 
মতই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর | 

এালিম্ ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমান্ুষের মত | 

-_-ভ্যাড়ি, ড্যাডি, আমাদের একট! আপেল দেবে না ?”* 

বুদ্ধ হালিমুখে বল্লেন_-মেয়েদের না দিয়ে কি বুড়োবাবা খায়? হি 

রেখে দিয়েছি তোমাদের ছুজনের জন্তে--আর একটা বাকী আছে কে 

নেবে? ৃ 
বিমল বল্লে-ম্থরেশ্বর নাও । 

স্রেশ্বর বললে বিমল, তুমি নাও, আমি আপেল খাই না । 

গ্যালিস্ বল্লে--খ1ও সরেশ্বর, আমি আমার আধখান! বিমলকে দিচ্ছি। 
মিনি বল্লে-_-তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেবো। 
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প্রোফেসার লি মীমাংসা করে দিলেন--একট! আপেল ভাগাভাগি 

করে খাবে বিঘল ও নুরেশ্বর। ঘেয়েবা আস্ত আপেল খাবে, তার কথার 

ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহন করলে না। 

চারটে আপেল আর বাঁকী আছে-- 

সেই সৈনিক ডেস্প্যাচ রাইডারটি এসে খবর দিলে হাসপাতাল 

তাবু এখানেই উঠে আপছে--পাইনবনের মাঝখানে । সামনের যুদ্ধক্ষেত্র 
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থেকে কম্যাণ্যাপ্ট, খবর পাঠিয়েছেন | ডেনপ্যাচ রাইডার আরও এক 

করুণ সংবাদ দিলে-_-মাজ সকালে জাপানীদের হাওখ্রিনেড, চার্জে 

নারীবাহিনীর সতেরোটী তরুণী একদম মারা পড়েছে । একেবারে 

ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ--হাত পা, মুণ্ড আঙ্ল ছড়িয়ে 

ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে। 

মিনি শিউরে উঠে বল্লে--ও, হাউ সিম্পলি ড্রেডফুল! 

কেন জানি না এই ছুঃসংবাদে বিমলের মন এ]ালিসের প্রতি মমতায় 

ভরে উঠলে। 1 গ্যালিসের মতই উদার, নিঃস্বার্থ সতেরোটি তরুণী--কত 

গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপমায়ের হৃদয় শূঠ্ঠ করে চলে গেল !- মানুষ 

মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্টুর হয় ৪ 
হঠাৎ পলাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত সোরগোল উঠলো ৷ সবাই 

ছুটছে, গাছের তলায় গুড়ি মেরে বলছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে 

পড়ছে--একট| হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, ছু একজন উর্ধা্বাসে খোল! 

মাঠের দিকে ছুটছে। 

ডেন্প্যাচ রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্পে--নীচু হয়ে 
বসে পড়,ন--সবাই গুয়ে পড়,ন-_-জাপানী বম্বার ! 

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠলো |.**বিম্্ 

চোখ তুলে দেখলে পাইন-বনের মাখার ওপর আকাশে হুখান৷ 

কাওয়াসাকি বম্বার...নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখনি এ্যালিসের হাত ধরে 

তাকে একটা গাছের তলায় নিয়ে দাড় করালে । 

প্রোফেসর লি--প্রোফেসর লি--এদিকে আম্মুন-- 

ভীষণ একটা আওয়াজ...বিদ্যুতের মত আলোর চমক'.ধেশারা, . 

মাটা-...**পায়ের তলার মাঁটা কেঁপে উঠলে! ভূমিকম্পের মত,**** 
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সবারই কানে তালা..." চোখে অন্ধকার.”“*জাপানী বন্বার বোম৷ 

ফেলছে । 

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আর্তনাদ কাম্না.**গোঙানি"শনারীকের ভয়ার্ত 

চীৎকার । 

আবার একটা 1--বিমলের মনে হোল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত... 

পৃথিবী ছুলছে, আকাশ ছুলছে..*কেউ কীচবে নাঃ মিনি, এ্যালিস, সেঃ 

স্থরেশ্বর, গ্রফেলাব লি, সবাই এই প্রলয়ের অনলে ধ্বংল হবে 1.৮ 
তারপর কণ্টা বোমা পড়লে এরোপ্নেন থেকে--তা আর গুণে নেওয়। 

সম্ভব হোল ন। বিমলের পক্ষে । বিস্ফোরণের আনয়াঙ্জ ও মনুষ্য-কঠের 

আর্তনাদের একটা একটান! শব্ধ প্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে 

একটা থেকে আর একটাকে পৃথক কবে নেওয়া শক্ত | 
তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল । এরোপ্লেন চলে গিরেছে-যখন 

বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল--তখন দেখলে এযালিসের একখান! 

হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠ|র মধ্যে ধরা 1--মিনি, ম্রেশ্বর, প্রোফেলর 

লি সকলে মাটীতে শুয়ে--হযতো! সবাই মারা গিয়েছে--সে-ই একমাত্র 

রয়েছে বেঁচে । 

প্রথমে মাটী থেকে ঝেড়ে উঠলে! এ্যালিস। তারপর প্রফেসার লি, 

তারপর স্থুবেশ্বর ।-মিনি মুচ্ছ? গিয়েছে-অনেক কষ্টে তার চৈতন্য 

সম্পাদন করা হোল। হঠাৎ এ্যালিপ চমকে উঠে আঙ্গুল দিয়েকি 

'দ্বেখিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো । 

সেই তরুণ ডেস্প্যাচ রাইডারের দেহ অস্বাভাবিক ভাবে শায়িত 

কিছু দূরে । রক্তে আশেপাশেব মাটা ভেসে গিয়েছে -একখানা হাত উড়ে 
গিয়েছে_-বীভৎস দৃষ্ত । সেদিকে চাওয়! যায় না। 
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কিন্ত দেখ! গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। 

কয়েকটী ছেলেমেয়ে এবং একটী বুদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র । পাইন-বনের 

পাতার আড়ালে ছিল এর1--ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমত হয়নি। 

প্রোফেসর লি'র সঙ্গে এ্যালিন্ ও মিনি আহতদের সাহায্যে 

অগ্রসর হোল। 

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেণ এসে দাড়াল। মাইনথ. রুটু আম্মির 
একট। ব্যাটালিয়ন ট্রেন থেকে নামলো--এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে 

এবং দুটো ফাকে! পাহারা দিতে | 

বিমল স্ুবেশ্বরকে বল্লে-আমর! যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম 

বাস করচি, অথচ লড়াই ষে কোন্দিকে হচ্ছে-+কি ভাবে হচ্ছে__ 
তা কিছুই জানিনে, চোখেও দেখতে পাচ্ছি নে। 

রাত্রে কম্যাণ্ডযাণ্টের সাকুর্লার বেরুলো-_-রেললাইনের প্রান্ত পর্য্যন্ত 

যুদ্ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে আজ শেষ রাত্রে জাপানীরা আক্রেমণ করবে-- 

সকলে তৈরী থাকো, যারা সৈন্ভ নর বাযুদ্ধ করছে না--এমন শ্রেণীর 
লোক দুরে চলে যাও। 

রাত প্রায় বারোট। । বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। 
সুরেশ্বর বর্ধাতি কোট গায়ে বাহির থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে 

ঢুকে বল্লে-_-আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে। সাকু লারদেখেছ ? 

বিমল বল্লে--গতিক সেই রকমই বটে। জাপানীর! হ্াগুগ্রিন্ডে, 

চার্জ করলে কেউ বাঁচবে না। 

-আমি ভাবছি মেয়েদের কথা”* 

__গ্রফেলর লিঃকে কথাটা ধল! ভালে। । উনি কি বলেন দেখি । 
প্রোফেসর লি'কে ডাকতে গিয়ে একট! হ্বন্দর দৃশ্ত বিমলের চোখে ' 
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পড়লো । হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একট] ছোট্র চটে-ছাওয়া তাঁবুতে 

এ্যালিদ্ ও মিনি কি রান্না করছে আগুনের ওপর-- বুদ্ধ লি ওদের 

কাছে উন্নুণ ঘে'সে বসে বুড়ো ঠাকুরদাদার মত গল্প করছেন । 

এ্যালিস্ বল্লে-তোমার বন্ধু কোথায় বিমল”খেতে হবে না 

তোমাদের আজ ? ড্যাডি আমাদের এখানে খাবেন । উঃ--কি সত্যি 

কথা। গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারো পেটে 

কিছু যায়নি! বিমল হ্থরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ 

কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুকনো! সিঙ্গাপুবী কাচকলা, চর্তবিতে ভাজা । 
একজন ডেস্প্যাচ রাউডার ব্যস্তভাবে তাবুর বাহিরে এসে বিমলকে 

ডাক দিলে । তার হাতে একখানা ছোট্ট শিল-করা খাম । 

_-আপনি হাসপাতালের ডাক্তার? 

- আপনার চিঠি। ট্রেন এখুনি একখানা আলছে, টেলিগ্রামে 

অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও বোগী নিয়ে 

হান্কাউতে এই ট্রেণে যাবেন; আপনাকে একথা বলার আদেশ 
আছে আমার ওপর । গুড. নাইট । 

_টড়ান, দাড়ান। কেন হঠাৎ এ আদেশ জানেন ? 

»*আমরা এই রেলের জন্তে আর লোক ক্ষয় করবে৷ না। জেনারেল 

টু-টের আদেশ এসেছে হেড. কোয়াটার্সপ থেকে ৷ পরব্বী যুদ্ধ হবে 
এর দশ মাইল দূরে। আর এখুনি আপনার! তৈরী হোন। আজ শেষ 
রান্জে জাপানীরা আড্ডা দখল করবে। তাঁর আগে হয়তো গাল! 

ছু'ড়তে পারে। 

প্রোফেলর লি কাছেই দীড়িয়ে সব শুনছিলেন। তিনি বল্পেন__ 

আমি এই ট্রেণে গরীব গ্রামবানীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবো । নইলে 
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জাপানী বোমা থেকে যাও বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্থাওগ্রিনেড, খেলে 

তাও যাবে। আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কম্যাণ্যাণ্টকে 

জানিয়ে আমায় খবর দিয়ে যাবেন ? 

ডেন্প্যাচ রাইডার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্ঠ হোল । 
আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেশ। ট্রেণখ'ন1 প্রায় খালি। তবে 

পেছনের গাড়ীগুলো স্ু্টকি মাছ বোঝাই-_বিষম ছুর্গন্ধ। বিমল 

হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেণে উঠলো-_মিনি, এযালিস্, 

দুটী চীনা নাস”? সাত আটটা রোগী । প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তার 

দলবল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দীড়িয়েছিলেন-_কিন্তু ট্রেণের সামরিক 

গার্ড কম্টাণ্যাপ্টের বিনা আদেশে তার দলবল গাড়ীতে ওঠাতে 

চাইলে না। 

এযালিস্ বল্লে--বিমল, ওদের বলো তাহলে আমরাও যাবো না। 

ওঁকে ফেলে আমর| যাবো না। ট্রেণের সামরিক গার্ড বল্পে-আম'র 

কোন হাত নাই। আপনার! না যান, পোনের মিনিট পরে আমি গাড়ী 

ছেড়ে দেবো । 

এালিস্ ও মিনি নামলো | বিমল ও স্রেশ্বর নামলো । চীনা নাস 

ছুটীও এদের দেখাদেখি নামলো | ট্রেণের গার্ড বল্লে-_রোগীরা কাদের 

চার্জে যাবে? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের 

কোট মার্শাল হবে । আপনার হাসপাতালের কর্মচারী, সামরিক আন্দেশ 

অন্থসারে কাজ করতে বাধ্য । 

বিমল বল্পে-সে এ'রা নন্__এই মেয়ে ছুটা। এরা আমেরিকান 

রেড ক্রস সোসাইটার | চীনা পার্লামেন্টের হাত নেই এঁদের ওপর | 

এদের মধ্যে কথ! কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে ডেসপ্যাচ রাইডারটিকে 
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প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল 
নিয়ে হড়মুড় করে ট্রেণে উঠে পড়লেন, ট্রেণও ছেড়ে দিল । 

দিন পনেরো পরে। 

হানকাউ সহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির । মিং রাজবংশের 
রাজকুমারী ফা-চিন্ তাঁর প্রণয়ীর স্মতির মান রাখবার জন্তে চিরকুমারী 
ছিলেন-_-এবং একটা ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে দেহত্যাগ করেন একষটি বছর 

বয়সে। তার দেহের পুণ্য ভক্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রাতষ্টিত। 
মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা । 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এ্ালিস ও বিমল মার্কেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরে অতি 
বিখ্যাত লালমাছ দেখছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লালমাছ 
দেখতে আসে-আর আসে নব বিবাহিত দম্পতি--তাদের বিবাহিত 

জীবনের কল্যাণ কামনায়। 

একটা গাছের ছারায় বেঞ্চিতে গ্যালিস ক্লান্ত ভাবে বসলে।। 

বিমল বল্লে--মিনিরা কোথায়? 

মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে । এখানে বসো । কেমন স্ুন্দয় লাল- 

মাছ খেল! করছে দেখো । আমি কি ভাবছি বিমল জানো, এমন 

পবিত্র মন্দির, এমন স্থন্দর শান্তি, এই প্রাচীন পাইন গাছের সারি--সব 

জাপানী বোমায় একদিন হয়তে। ধবংল হয়ে যাবে । যুদ্ধের এই পরিণাম, 

“প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দধ্যকে চরমার করে বর্ধরতাকে প্রতিষ্ঠিত 

করবে। 

--এ্যালিস, আর কতদিন চীনে থাকবে? 
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-যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজনও আহত চীন লৈনিক 

হাসপাতালে পড়ে থাকে | যতদিন ড্যাডি লি তার সাহাষ্যকারিণী মেয়ের 

দরকার অনুভব করেন। 

এযালিস বিমলের দিকে চেয়ে বল্লে-_কিল্তু বিমল ততদিন «তোমাকেও 

€তো থাকতে হবে--তোমাকেও যেতৈ দেবো না। 

পাইনগাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লি'র প্রাণখোল! হাসি ও 

কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। 

এ্যালিস বল্লে-_ওর! এদিকেই আসছে। 

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর স্ুরেশ্বর এল না_ এলেন 

প্রফেসর লি। এই বয়সেও তার চোখের অমন অদ্ভুত দী্থি যদি না 
থাকতো, তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিকশাওয়াল! বলে ভূল করা অসম্ভব 

হত না--এমনি সাদাসিধে তার পরিচ্ছদ | 

প্রোফেসর লি বল্লেন_-হ্যান্কাউ সহরে এসে আমার গরীব গ্রামবাসিরা 

আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে | কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তৈরী মাটীর নীচের ঘরে লুকিব়ে 

থাকলে আমার চলবে না এযালিস্, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে 
যাবো। 

এ্যালিস বল্পে, কেন? 

_ দক্ষিণ চীনের সর্বত্র ভীষণ ছুভিক্ষ । লোব' না খেয়ে মরছে, তার 

সাথে বোম] আছে। মড়ক লেগেছে । আমার এখানে বসে থাকলে চলে? 

বিমল বল্লে, কিন্ত আপনি এক] গিয়ে কি করবেন? 

-আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মাফিন রেডক্রস সোসাইটির 
মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে । যতদূর জান। 
গিয়েছে, ওর! কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে। টাকাটা! শীগগির আসবে । 
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এ্াালিশ বল্লে--ড্যাভি আমার একটা প্রস্তাব শুনবেন? আমার 

মাসীমা নিঃসন্তান, বিধবা, অনেক টাকার মালিক । আমায় তিনি উইল 

করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন, টাকাটা! আমি চাইলেই পাবো) সেই 
টাক] আপনাকে দিচ্ছি-_হ্ান্কাউ সহবে ছুংস্থ বালক বালিকাদের জন্য 

একটা “হোম? খুলুন | আপনি লেখালেখি করলে গভর্ণমেণ্টও কিছু সাহায্য 
করবে। আমি আর মিনি ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করবো ! 

প্রেফেসর লি বল্লেন-_-তোমার ধন্যবাদ, এ্াালিস। অতি দয়াবতী 

মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমাব টাকা নেবো ন|। তা ছাড়া, এমন কোনো 

বড় আশ্রয়স্থল আমর! গড়তে পারবো না, যাতে সকল তুঃহ্থ 

বালক বালিকাদের আমর] জারগা দিতে পারি । সাবা দক্ষিণ চীন 

বিপন্ন কত ছেলেমেয়েকে আমরা পুষতে পারি? মাঝে পড়ে তোমার 

টাকাগুলো যাবে। 

বিমল একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এ্যালিসের উপব প্রফেসর লি'র 

স্সেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার সশ্সেহেব মতই | উনিচান না 

এ্যালিসের টাঁকাগ্লো৷ খরচ করিয়ে দিতে । নইলে উনি «হাম? গঠনের 

বিরদ্ধে যে যুক্তি দেখালেন, সেটা এমন কিছু জোরালো! নয় 1 সব ছুঃস্থ 

লোকদের আশ্রয় দিতে পারছিনে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও 

আশ্রয় দেবো না? 

এমন সময় সুয়েশ্বর ও মিনি এসে বল্লে-_ এসো এ্যালিস এসো বিমল, 

একটা জিনিস দেখে যাও? 

ওরা বাগানের বেঞ্চ থেকে উঠে মন্দিরের উচু চত্বরে সিড়ি বেয়ে 
উঠতে উঠতে দেখলে ওদের আগে আগে ছুটী চীনা তকণ তরুণী মন্দিরে 

উঠছে । তাদের হাতে ছোট ছোট ধবজা। মোম বাতি ও ফুল। 
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মিনি বল্পে--ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম | ছেলেটি বেশ ইংরাজি জানে 

ওর ডাক পড়েছে যৃদ্ধে, হুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটাকে কাল বিষে 

করেছে 8 অনেকদিন থেকে মেয়েটাও বাগদত্া। ফা-চিন মন্দিরে 

আশীর্বাদ নিতে এসেছে-_- 

বিমল ও এ্যালিস নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠলো । বর্তমান 

যুগের ভীষণ মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ। আয়ু ফুরিযে যেতে পারে যে কোন 
মুহূর্তে । একটা বোমার অপেক্ষা মাত্র । তরুণীর বয়স অল্প--যোল 

সতেরো ! 

চীন দেশে সন্ত্রান্ত-সমাজে বিধব। বিবাহ প্রচলিত নেই । 
তরুণ তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্তময়। কোন দিকে ওদের লক্ষ্য নেই। 

মন্বিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জলছে। ওরা খোঁদাই-করা কাঠের 

চৌকাঠ পার হয়ে রাজকুমারী ফা-চিন এর কৃত্রিম সমাধির সামনে 
মোমবাতি জালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িম্বে দিলে. ছুজনে পাশাপাশি বসে রইল 
খানিকক্ষণ চুপ করে] তারপর ওরা উঠলো--ঘর থেকে বাইরে এসে 

মন্দিরের চত্বরে দাড়ালো, ছুজনে দুজনের হাত ধরে আছে--দুজনের 

হাসি-হাসি মুখ । 

এ্যালিস বল্লে--মিনি, গুদের এখানে দাড়াতে বলো না? আমাদের 

অন্গবোধ-. 

মিনি বল্লে--আপনারা একটু দয়া করে যদি দাড়ান--মন্দিরের 

চত্বরে-- 

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইলে, তারপর মেয়েটিকে চীনা- 
ভাষাণ বলে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে 

চোখ নীচু করলে। 
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যুবক হাসি মুখে বল্লে-_ফটো! নেবেন বুঝি ? আলো! নেই মোটে-__ 
ফটো! উঠবে? গ্যালিস এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের গোকান 

থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল । বুদ্ধ লি'কেও মে ডেকে এনেছে 

বাগান থেকে । হাপিমুখে বল্লে-_ড্যাডি, এই ফুল নিয়ে ওদের আশীব্বঁদ 

করুন-_-তোমরাও সবাই ফুল নাও । 

যুবকের সঙ্গে প্রোফেনব লি চীনাভাষায় কি কথাবার্ত। বল্লেন, তারপর 

সকলে অর্দচক্রাকারে ঘিরে দাড়ালো! নব দম্পতীকে | 

প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটী কথা উচ্চারণ করে 

ওদের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিলেন_-তারপর লকলে ফুল ছড়ালে ওদের 

ওপর | এ্যালিস ও মিনির কি হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে ! 

তরুণ তরুণী অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইল 1 

বিমল একব।র চাবিদ্দিকে চেয়ে দেখলে-_লন্ধ্যা নেমেছে । কোথাও 

আর রোদ নেই__-এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চিন্ মন্দির, পাইন বন, লাল 
মাছের চৌবাচ্চা শান্ত গভীর সন্ধ্যা--এই কলহাস্তমুখর| বিদেশিনী মেয়ে 
ছুটি---এই নবদম্পতী। দেখে মনেও হয় না এই পবিত্র স্থানের তিন, 

মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে 

বিষবাম্প দিয়ে, বোমা দিয়ে কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বব্বরের 

ব্যবসায় 1.*মথচ এই হাসি, এই আনন্দঃ তরুণ দম্পতীর কত 
শশা, উৎসাহ । 

গর্যালিস ঠিকই বলেছে । সব যাবে--কাল সকালেই হয়তো বাৰে 
জাপানী বোমার । পবিত্র ফা-চিন্ মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি 

বাবে। লালমাছ যাবে, এই তরুণ দম্পত্তী যাবে, সে ষাবে, মিনি, এাালিস, 

হরেশ্বরঃ বুদ্ধ লি-সব যাবে । যুদ্ধ বব্বরের ব্যবসায় | 
১৫২ 
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ফুল-ছড়াশো। শেষ হয়েছে । মন্দিরের বাকানো ঢালু ছাদে পোষা 

পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে । পাথরের সি'ড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে 

ভদ্ভি। নবদম্পতী তখন হাসছে-_-এ একটা ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের 

ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় 

শক্তির ওপর, মৃত্যুর ওপর, মানুষের জয়লাভ | মহাচীনের নবজন্ম 

হয়েছে এই তরুণ তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চিন্তএর পবিত্র অমর আত্মা 

গুদের আশীর্বাদ ককুন। 

এযালিস্ এলে বিমলেয় হাত ধরলো। 
»-চল যাই বিমল। হ্াপপাতালে ডিউী রয়েছে তোমার 

আমার এক্ষুনি-_ 
























